
2015 TCM Camp at Wenzhou Medical University, China 

 

Introduction of TCM Camp:  

The Confucius Institute at Burapha University, Thailand (hereinafter as CIBUU), 

located at Chonburi to the southeast of Bangkok, was established at Burapha University 

(BUU) in collaboration with Wenzhou Medical University (WMU) and Wenzhou 

University (WZU). As the only Confucius Institute in Thailand that introduces 

Traditional Chinese Medicine (TCM) cultures on the basis of teaching Chinese 

language and culture, CIBUU seeks for popularizing TCM cultures as featuring project, 

which attracts much interest of community and media reports from China and Thailand.  

In 2011, 2012, 2013and 2014, CIBUU organized the TCM Camp in China named 

“Chinese Health Tour” which was an innovative program among all the Confucius 

Institutes globally. Doctors and teachers from universities and hospitals in Thailand 

took training courses in Wenzhou Medical University, learning Chinese language, 

Traditional Chinese Medicine and other traditional Chinese cultures in Wenzhou. 

Content of 2015 TCM Camp:  

The TCM Camp in Wenzhou, China, aims at helping understanding of TCM cultures, 

theory and practice, as well as other Chinese cultures. The participants will stay 2 weeks 

in Wenzhou, learn Chinese language, Chinese arts, TCM theory and practice, 

Acupuncture and Massage, Chinese Herbs, Chinese Taiji Boxing, TCM healthy 

exercises, TCM herbal cousins, visiting TCM museum and other traditional Chinese 

cultures in Wenzhou Medical University.  

 

Period:  15th May—30th May, 2015 

Expenses: 1. All expenses for study, accommodation and meals in Wenzhou, China,          

are from the Confucius institute headquarters, Beijing .  

  2. Round tickets from Bangkok to Wenzhou, visa fees (for those who keep         

    Normal passport), and traveling insurance will be covered by  

    Participants or their university/hospital.    

Applicants: Doctor or teacher from universities or hospitals in Thailand, who is 

aged between 18- 60. The training courses are taught in Chinese and English. The 

participants will get certificate after finishing all courses. 

 



东方大学孔子学院 2015 中医文化秋令营 

赴华培训项目招生通知 

项目简介：作为泰国唯一一所在推广汉语语言文化的基础上引入中华医学文化为

特色的孔子学院，东方大学孔子学院借助国内合作大学温州医科大学在语言文化、

中医教学等方面的优势，于 2011、2012、2013、2014年四次成功举办中医文化赴

华培训项目，是首次将汉语文化与中国传统医学文化相结合的创新项目，得到孔

子学院总部的支持。 

今年计划继续举办 2015年中医文化营，现面向泰国各大学医学专业人员和中

医文化爱好者招收学员，学员在温州医科大学顺利完成 2 周培训课程后将获得结

业证书。 

项目内容：汉语课程、中医理论课程、针灸推拿、野外中药采集、中药博物馆参

观、中医保健讲座、中医运动操、中医药膳、中国文化体验、中华武术、温州当

地风光等。 

时    间：2015年 5月 15 日---5 月 30日 

报名条件：泰国籍医生、教师及中医文化爱好者，有一定汉语和英语基础，年龄

在 18岁（含）以上，采用中英文双语教学。 

费    用：1、在华学习、住宿、餐费由孔子学院总部负责； 

2、曼谷—温州往返机票、签证、意外保险等费用（共约 20,000 泰铢，

按实际金额支付）由学员自理。 

 

 

网址：www.confuciusbuu.com   
Facebook: https://www.facebook.com/confuciusbuu 
邮箱：kzxydf@hanbanthai.org（中）confuciusbuu@hotmail.com（泰）  

电话：038102603（中） 038102602（泰） 传真：038394409 

地址：春武里府班善 Longhard 路 169 号 东方大学校园内（南校门附近） 
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รายละเอียดค่ายแพทย์แผนจีน ณ เมืองเวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

เดินทางระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม พ.ศ.2558 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลผู้ถือสัญชาติไทย เป็นอาจารย์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ 
(แพทย์แผนจีน,แพทย์แผนไทย,สาธารณะสุข) สามารถสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้      

ในระดับเบื้องต้น เนื่องจากการอบรมจะใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
2. ขั้นตอนการสมัคร กรอกใบสมัครและส่งมายังอีเมล confuciusbuu@hotmail.com           

หรือ  ทางไปรษณีย์ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข        
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 

3. การร่วมโครงการค่ายการแพทย์แผนจีน ณ เมืองเวินโจว  สถาบันขงจื่อฯจะรับผิดชอบค่าร่วม
กิจกรรม  ค่าอาหารและค่าที่พักตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศจีน ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบ
ค่าตัว๋เครื่องบินไป- กลับ, ค่าวีซ่า ประมาณ 20,000 บาท   

4. ผู้สมัครต้องช าระค่าใช้จ่ายการเดินทางจ านวนเงิน 20,000 บาท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 
พร้อมน าหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงและรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบส่งมาท่ี สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยบูรพา169 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20131 

5. ผู้ที่ช าระค่าใช้จ่ายแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางตามวันและเวลาที่ก าหนดได้ ทางสถาบันฯถือว่า  
ท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

6. ทางสถาบันฯจะจัดรถรับส่งจากชลบุรี – สนามบินสุวรรณภมูิ ทั้งขาไปและกลับเฉพาะผู้เดินทาง
และไม่เก็บค่าใช้จ่าย หากมีความประสงค์จะเดินทางไปกับรถท่ีจัดให้โปรดส ารองที่นั่งที่
หมายเลข 038-102602 

หมายเหตุ ผู้สมัครโปรดติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางทางเว็บไซต์ของสถาบันขงจื่ออย่างสม่ าเสมอ 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท ์038-102602, 038-102603  
หรือ www.confuciusbuu.com  โทรสาร 038-394409  
E-mail: confuciusbuu@hotmail.com (ไทย) kzxydf@hanbanthai.org (จีน) 
Facebook: https://www.facebook.com/confuciusbuu 
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ใบสมัครค่ายแพทย์แผนจีน ณ เมืองเวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
东方大学孔子学院“中华养生之旅”文化夏令营报名表 

 

姓名（泰文）ช่ือ-สกลุภาษาไทย _________________________________________ 

姓名（英文）ช่ือ-สกลุภาษาองักฤษ: _____________________________________ 

姓名（中文）:ช่ือ-สกลุภาษาจีน __________________________________________ 

性别 เพศ：______  出生日期 วนั/เดือน/ปีเกิด：____年 ปี____月 เดือน____日 วนั 

国籍 สญัชาติ：____________护照号码 หมายเลขหนงัสือเดนิทาง：________________ 

护照有效期限 วนัครบก าหนดหนงัสือเดินทาง：____年 ปี____月 เดือน____日 วนั 

所在学校 สถานศกึษา/โรงพยาบาล：___________________________________________ 

学历(Education วฒุิการศกึษา) _____________________________________________________ 

职称(Professional rank ต าแหนง่) __________________________________________________ 

汉语水平 ความสามารถด้านภาษาจีน： 零基础 ไมมี่พืน้ฐาน   

初级（能简单交流）ระดบัต้น(สามารถส่ือสารได้ระดบัต้น)   

中级（能会话书写 ระดบักลาง (สามารถส่ือสารและเขียนได้) 

高级（能流利运用）ระดบัสงู (สามารถส่ือสารและเขียนได้อยา่งคลอ่งแคลว่) 

HSK 成绩 ผลสอบวดัระดบั HSK：____级   

参加 HSK 时间 สอบเม่ือวนัท่ี：____年 ปี____月 เดือน____日 วนั  

英语水平 ความสามารถภาษาองักฤษ：_____________  

电子邮箱 E-Mail：______________________________________________ 

电话号码 หมายเลขโทรศพัท์：______________  手机号码 มือถือ：______________ 

邮寄地址 ท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

是否饮食、宗教等方面有特殊要求：ต้องการให้จดัอาหาร 

 อาหารทัว่ไป  อาหารมงัสวิรัส 

是否从孔院搭车出发赴曼谷素万那普机场 ต้องการเดินทางไป-กลบั 

สวุรรณภมูิ-บางแสนโดยรถตู้ของสถาบนัขงจ่ือ ：是 ต้องการ  否 ไมต้่องการ 



 

The  vice  president of Wenzhou medical university  welcomed the campers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The campers were practicing five-animal boxing of TCM 



 

The camper experienced acupuncture  of  TCM 

 

The campers were visiting the museum of TCM 



 

The campers were visiting the production  process of  the  Chinese  pharmacy.  

 

The campers were collecting the Chinese medicine materials on the hill. 


