
ความสุขเหนือระดับ . . . เพ่ือการอยู่อาศัยท่ีเหนือกว่า ในสไตล์ Modern ท่ีผสมผสานความงามร่วม

สมัยกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ดีไซน์สุดล า้ ทันสมัย สะดวกสบายด้วยท าเล ติดถนนรอบด้าน ใกล้ชิด

ธรรมชาติ บนเนินสูง ได้อย่างลงตัว  ในรูปแบบบูรพาแลนด์  โดยนักออกแบบมืออาชีพท่ีได้รับการยอมรับ 

พร้อมรองรับการลงทุนท่ีคุ้มค่ากับธุรกิจ  เหนือระดับของคนรุ่นใหม่ เส้นทางคมนาคมเข้าออกได้หลากหลาย

เส้นทาง  พร้อมว่ิงสู่เป้าหมายทางธุรกิจ 
 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

บริษทั บูรพาแลนดแ์อนดลี์ฟวิ่ง  จ ากดั  ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี  412   หมู่ท่ี 10  ต าบลบางพระ   

อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0205554009946   ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2554 

ดว้ยทุนจดทะเบียน  25 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย ์ ขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  เป็น

โครงการหมู่บา้นจดัสรร  ในนาม โครงการบูรพาแลนด ์  

ประวัติโครงการ 
1. โครงการบูรพาแลนด-์ศรีราชา   สถานท่ีตั้ง ถนนศรีราชา-หนองยายบู่   ติดค่ายลูกเสืออสัสมัชญั-

ศรีราชา  หมู่ 2  ต.สุรศกัด์ิ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บนเน้ือท่ีประมาณ 5 ไร่ 84 ตารางวา ผลิตภณัฑ ์อาคารพาณิชย ์

12 คูหา  ทาวนโ์ฮม 42 คูหา รวม 54 คูหา เร่ิมการก่อสร้าง เม่ือ สิงหาคม 2554 แลว้เสร็จ ธนัวาคม 2555 ขาย

โอนเสร็จส้ินทั้งโครงการ ตุลาคม 2556   

2. โครงการบูรพาแลนด-์สวนเสือ  สถานท่ีตั้ง  ถนนศรีราชา-หนองคอ้  ติดประปาส่วนภูมิภาค 

หนองคอ้   หมู่ 3  ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  บนเน้ือท่ีประมาณ 8 ไร่ 2 งาน 17  ตารางวา ผลิตภณัฑ ์

อาคารพาณิชย ์32 คูหา  ทาวนโ์ฮม 66 คูหา รวม 98 คูหา เร่ิมการก่อสร้าง เม่ือ  ตุลาคม 2555  แลว้เสร็จ  

ตุลาคม 2557  ขายโอนเสร็จส้ินทั้งโครงการ  มิถุนายน 2557    

3. โครงการบูรพาแลนด-์หนองคอ้  (ปัจจุบนั) สถานท่ีตั้ง  ถนนศรีราชา-หนองคอ้ ถนนหลวงเส้น 

3241  หนา้อ่างเกบ็น ้าหนองคอ้  หมู่ 9 ต. หนองขาม  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี บนเน้ือท่ีประมาณ 27 ไร่ 3 งาน  6  

ตารางวา ผลิตภณัฑ ์อาคารพาณิชย ์3 ชั้น 50 คูหา  อาคารพาณิชย ์2 ชั้น 94  คูหา  ทาวนโ์ฮม 101 คูหา รวม 

245 คูหา เร่ิมการก่อสร้าง เม่ือ ตุลาคม 2556 แลว้เสร็จ ตุลาคม 2560 



ผลิตภัณฑ์/รูปแบบบ้าน 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 1 อาคารพาณิชย์  3  ช้ัน สไตล์โมเดิร์น หน้ากว้าง  4  เมตร   



 

 

 

 

 

 

แบบที่ 2 อาคารพาณชิย์  2  ช้ัน หน้ากว้าง  4  เมตร  และ 5 
เมตร 



 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 3  ทาวน์โฮม  2  ช้ัน  หน้ากว้าง 4 เมตร และ 5 เมตร   



ผังโครงการ – บูรพาแลนด์ หนองค้อ 

 



สถานทีใ่กล้เคยีงโครงการ 

1.  สวนสาธารณะเกาะลอยศรีราชา  (สวนสาธารณะ) 

  

2. เครือ สหพฒัน ์ศรีราชา (สถานท่ีท างานและส านกังาน · อาหารและภตัตาคาร · ปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั) 

 

3. Sriracha Tiger Zoo (สวนสตัวแ์ละพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า) 

 

5. ห้างสรรพสินคา้ เจพาร์ค (J-Park) ศรีราชา ช็อปป้ิงมอลลส์ไตลญ่ี์ปุ่น 

 

 



4. สนามไดร์ฟกอลฟ์ Bsc Sriracha 

    

5. Robinson & Pacific Park (Sriracha, Chonburi) (อาหารและภตัตาคาร · ห้างสรรพสินคา้) 

 

6. Samitivej Sriracha Hospital (โรงพยาบาล) 

 

7. Phyathai Sriracha Hospital (โรงพยาบาล) 

 

 



แผนที่ต้ังโครงการ 

 

 

ข้อมูลติดต่อโครงการ 

ผูจ้ดัการโครงการ  

วภิา  อินทะกะ (คุณนก) 092-794-4456, 092-616-9594 

เลขท่ี 412 หมู่ 10  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20110.   

โทร. (038) 343-882  , (085)199-9956, (087) 534-5445  

อีเมล. Buraphaland@gmail.com 

 

 

mailto:Buraphaland@gmail.com
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