
 

2019 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 one of the Confucius Institutes 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.  

From 2011,CIBUU organized the TCM Camp in China every year 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 2019 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, Celadon Culture,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:  1st —14th June, 2018 

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 2019 中医文化营 

赴华培训项目招生通知 

项目简介：作为泰国最早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，从 2011 年开始已经成功举办 8 次（每年 1 次）中医文化赴华培训

项目，是全球较早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 2019 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、青瓷文化、温州

当地风光等。 

时间：2019年 6月 1 日--- 14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，不超过 60岁，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、意外保险等费用由学员自理。 

报名截止：2019 年 4 月 5日   

 

网址：www.confucius.buu.ac.th     
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 1-14 มิถุนายน พ.ศ.2562 
......................................... 

1. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน (สัญชาติไทย อายุ 18-60 ปี ) เป็นอาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน
หรือนิสิตนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ (แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย พยาบาล เภสัชฯ 
สาธารณสุข) สามารถสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได ้ในระดับเบื้องต้น เนื่องจากการอบรม 
จะใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 

2. ขั้นตอนการสมัคร กรอกใบสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาที ่สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131           
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 (ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจ านวน) 

3. เอกสารประกอบการสมัคร  
- ใบสมัครค่ายการแพทย์แผนจีน ณ เมืองเวินโจว 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
- ส าเนาหนังสือเดินทาง (ที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง)  
- ฟอร์มการขอวีซ่า (ดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ) 
- รูปถ่ายหน้าตรงพ้ืนหลังสีขาว (เท่านั้น) ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (48 มม. X 33 มม.) 
 (สวมเสื้อสีสุภาพ ไม่สวมเสื้อสีขาว ไม่สวมแว่นตา ต้องเห็นใบหูชัดเจน) 
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพฯ หรือหลักฐานแสดงตนว่าปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ 

4. การร่วมโครงการค่ายการแพทย์แผนจีน ณ เมืองเวินโจว สถาบันขงจื่อส านักงานใหญ่จะรับผิดชอบ
ค่าร่วมกิจกรรม  ค่าอาหารและค่าท่ีพักตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศจีน และผู้ร่วมกิจกรรมจะต้อง
รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าวีซ่า และค่าประกันการเดินทาง  

5. ทางสถาบันฯจะจัดรถรับ-ส่งจากชลบุรี – สนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งขาไปและกลับเฉพาะผู้เดินทาง
และไม่เก็บค่าใช้จ่าย หากมีความประสงค์จะเดินทางไปกับรถท่ีจัดให้โปรดส ารองที่นั่งที่หมายเลข 
038-102602 หรือ 038-102605 

หมายเหตุ  
1. โปรดลงนามรับรองในเอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับ 
2. ผู้สมัครโปรดติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทาง ทางเว็บไซต์ของสถาบันขงจื่ออย่างสม่ าเสมอ 
3. ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมได้อีก 
4. รับสมัครผู้เข้าร่วมจ านวนจ ากัด 20 คน (พิจารณาผู้เข้าร่วมจากล าดับการสมัคร) 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที ่โทรศัพท์ 038-102602 (ไทย), 038-102603 (จีน)  
หรือ www.confucius.buu.ac.th  โทรสาร 038-394409  
E-mail: confuciusbuu@hotmail.com (ไทย) kzxydf@hanbanthai.org (จีน) 
Facebook: https://www.facebook.com/confuciusbuu  
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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. 


