DIRECTIONS TO THE SQUARE ROOTS FACTORY

Directions from the city centre ( allow 1 hr 15 mins )
Take the East West Highway heading west from central Saigon. At the end of the highway take the right turn signed to Tay Ninh. Join National Road
1A and head north for 5 kilometers. Turn left under the overpass onto Road 10 heading west. After 10 kilometers you will reach Xang bridge (Cầu
Xáng), keep going straight for 3 kilometers then turn left onto tree lined, dirt road immediately after AA corporation (signs reads “Dai Phu My” & “Phu
Tan”). After 400 meters, take the first left turn through gate into industrial zone. The Square Roots office is the last unit at the end on the left hand
side.
For help finding the way please call our office: 072 3779 477

Or use these coordinates in Google Maps: 10.799729, 106.484724

Hướng dẫn đường đi Công ty Căn Bậc Hai từ trung tâm thành phố, Q.1, TP. HCM (khoảng 1 tiếng 15 phút)
Từ trung tâm Sài Gòn đi đại lộ ĐôngTây về phía tây. Cuối đại lộ rẽ phải đi hướng Tây Ninh, đi theo QL 1A về phía Bắc khoảng 5km rẽ trái đi Tỉnh lộ
10, đi khoảng 10km gặp cầu Xáng, qua cầu đi thẳng tiếp khoảng 3 km nữa phía tay trái gặp công ty AA, vừa hết công ty AA thấy bảng hiệu “Suất ăn
công nghiệp Đại Phú Mỹ” hoặc “ Cụm nhà Xưởng Phú Tân rẽ trái vào đường đất. Đi khoảng 400m, gặp cổng bảo vệ bên trái, chạy thẳng vào bên
trong, “CĂN BẬC HAI” là xưởng cuối cùng bên tay trái.

Hướng dẫn đường đi Công ty Căn Bậc Hai từ Ngã tư Gò
Mây (khoảng 1 giờ)
Từ ngã tư Gò Mây đi Nguyễn Thị Tú, hết Nguyễn Thị Tú chạy thẳng đường
Vĩnh Lộc gặp tỉnh Lộ 10, rẽ phải, đi tiếp khoảng 5km nữa gặp Cầu Xáng,
qua cầu đi thẳng tiếp khoảng 3 km nữa phía tay trái gặp công ty AA, vừa
hết công ty AA thấy bảng hiệu “Suất ăn công nghiệp Đại Phú Mỹ” hoặc “
Cụm nhà Xưởng Phú Tân rẽ trái vào đường đất. Đi khoảng 400m, gặp cổng
bảo vệ bên trái, chạy thẳng vào bên trong, “CĂN BẬC HAI” là xưởng cuối
cùng bên tay trái.

Để được hướng dẫn đường vui lòng gọi số : 072 3779477
Hoặc sử dụng các tọa độ này trong Google Maps: 10.799729,
106.484724

