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Code: BMT20230619_Bangkok Medical Tour_4days/3nights 
วนัที ่1 (วนัพฤหัส)  

1号（星期四） 

 ช่วงเชา้ ลงทะเบียน กิจกรรมสมัมนาทางธุรกิจ หรือ จบัคู่ธุรกิจ (ไม่รวมอาหารเชา้และเท่ียง)  
上午：注册 、商业座谈会或结交商业伙伴（不含早、中午饭）。 

 เยน็และคํ่า  ล่องเรือแม่นํ้าเจา้พระยา พร้อมรับประทานอาหารเยน็บนเรือ 
下午和晚上：顺湄南河行船并在船上享用午宴。 

 พกัท่ี โรงแรมสุดยอด 舒雅酒店 (อยูใ่กลว้ดัพรแกว้และพระราชวงั) หรือเทียบเท่า  (มีบริการนวดแผนไทย และสาธิตผลิตภณัฑ ์สินคา้ไทย เคร่ืองสาํอางและ
สมุนไพร) 
休憩：舒雅酒店（靠近玉佛寺和泰国大皇宫），并含有配套服务（在休息区附近有泰式按摩、泰

国商品生产示范、化妆品和草药）。 

วนัที ่2 (วนัศุกร์)  เดนิทางเยีย่มชมโรงพยาบาลและคลนิิกในกรุงเทพมหานคร 

2号（星期五）  参观曼谷的医院和诊所。 

 ช่วงเชา้  โรงพยาบาล BNH 
上午：BNH医院 

 ช่วงบ่าย  โรงพยาบาลกรุงเทพ  หรือ โรงพยาบาลสมิติเวช 
下午（13:00-15:00）：曼谷医院或萨弥迪威医院。 

 ช่วงเยน็และคํ่า  นัง่เรือไปไอคอนสยามหรือเดินเท่ียวถนนขา้วสาว (Thanon Khao San) และ ถนนรามบุตรี (Thanon Ram Buttri) ซ่ึงมีบรรยากาศคลา้ยคลึงกบัเกาะ
บาหลีในประเทศอินโดนีเซีย 
下午和晚上：坐船去埃空暹罗或去犒梢路(Thanon Khao San)、拉姆卜蒂路(Thanon Ram Buttri)散步。那里的氛

围与印度尼西亚相似。 
 พกัท่ี โรงแรมสุดยอด (อยูใ่กลว้ดัพรแกว้และพระราชวงั) หรือเทียบเท่า 

休憩：舒雅酒店（靠近玉佛寺和泰国大皇宫），并含有配套服务（在休息区附近有泰式按摩、泰

国商品生产示范、化妆品和草药）。 

วนัที ่3 (วนัเสาร์) เดนิทางเยีย่มชมโรงพยาบาลและคลนิิกในกรุงเทพมหานคร 

3号（星期六）参观曼谷的医院和诊所。 

 ช่วงเชา้  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ 
上午：人民医院 
(รับประทานอาหารสุขภาพม้ือเท่ียง ท่ี โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์)   
（中午在人民医院吃绿色餐） 

 ช่วงบ่าย  โรงพยาบาลพญาไท  หรือ โรงพยาบาลสมิติเวช 
下午（13:00-15:00）：帕亚泰医院或萨弥迪威医院。 

 ช่วงเยน็และคํ่า  นัง่เรือไปเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์(Asiatique The Riverfront) 
下午和晚上：坐船去曼谷河滨夜市。 

 พกัท่ี โรงแรมสุดยอด (อยูใ่กลว้ดัพรแกว้และพระราชวงั) หรือเทียบเท่า 
休憩：舒雅酒店（靠近玉佛寺和泰国大皇宫），并含有配套服务（在休息区附近有泰式按摩、泰

国商品生产示范、化妆品和草药）。 
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วนัที ่4 (วนัอาทติย์)  เยีย่มชมสถานทีท่่องเทีย่วบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 

4号（星期日） 参观曼谷周边的旅游景点 

 ฃ่วงเชา้  นัง่รถผา่นถนนขา้วสาร อนุสาวรียป์ระชาธิปไตย  
上午：坐车经过犒梢路和泰国民主纪念碑。 

o แวะถ่ายรูปท่ีโลหะปราสาท และเจดียภู์เขาทอง 
顺带在 metallic castle和金山塔拍照。 

o เยีย่มชมวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวงั   
参观玉佛寺和大王宫。 

o รับประทานอาหารไทยท่ีบริเวณริมนํ้าเจา้พระใกลท่้าเรือขา้มฟากท่าเตียน 
在接近嗒滴渡船码头的湄南河沿岸用餐。 

 ช่วงบ่าย   นัง่เรือขา้มฟากไปเยีย่มชมวดัอรุณ   
上午：坐船去参观黎明寺。 

o เยีย่มชมพระนอน วดัเชตุพนวมิลมงัคลาราม ฯ 
参观睡佛、卧佛寺。 

o นวดแผนไทย ท่ีโรงเรียนนวดแผนโบราณวดัโพธ์ิ ท่ีเป็นตน้ตาํหรับการนวดไทย 
在泰式按摩典籍起源处菩提寺传统按摩学校按摩。 
(อาหารกลางวนัและอาหารเยน็ไม่รวมในโปรแกรมทวัร์ หารับประทานเอง) 
（不含参观项目的早晚餐，请自行解决。） 

 
หมายเหตุ  注 

1. ทางสมาคมขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงแกไ้ขโปรแกรมท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เน่ืองจากวนัท่ี 1 และ วนัท่ี 4 ลูกคา้แต่ละท่านมาและกลบั
เคร่ืองบินจากคนละเมือง แต่ละเท่ียวเวลาจะไม่ตรงกนั  

由于 1号-4号每位顾客往返飞机的城市、时间地点的不一致，ขอสงวนสิทธ์ิ社团（协会）在修改旅游

项目时不需要提前告知。 

2. วนัท่ี1 ทางสมาคมมีบริการรับลูกคา้จากสนามบินใหฟ้รี โดยลูกคา้ตอ้งระบุเท่ียวบินและเวลามาใหช้ดัเจนผา่น Wechat ID: T66646470888 ของทางสมาคม 

1号，社团义务去机场给顾客提供接机服务，顾客要说清楚航班和来的时间至社团微信：

T66646470888。 

3. วนัท่ี4 ไม่มีบริการส่งสนามบิน ลูกคา้ตอ้งเสียค่ารถแทก็ซ่ีไปสนามบินเอง โดยทางสมาคมมีบริการเรียกรถแทก็ซ่ีใหลู้กคา้ 

4号 没有送机服务，社团只提供叫出租车服务，顾客要自费坐出租车去机场。 

 

ค่าใชจ่้ายของโปรแกรมสมัมนา เยีย่มชมสถานท่ีและท่องเท่ียว 4 วนั 3 คืน 

四天三晚的研讨会项目与参观旅游景点的费用。 

ค่าใชจ่้ายของโปรแกรม ราคา 2,500  หยวน หากพกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม 300 หยวน 
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项目的费用为2,500元，如果要单独住宿需要额外支付300元。 

ค่าใช้จ่ายนี ้รวม  费用包含 

 การรับสนามบิน และการเดินทางตลอดโปรแกรม (ไม่รวมส่ง ทางสมาคมมีบริการเรียกรถให ้ราคาประมาณ 60 หยวน) 
机场接机、全程出行（不含送机，社团有叫出租车服务，要付大概60元）。 

 อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

酒店早餐 

 กิจกรรมสมัมนาและการดูงาน  จาํนวน 2 วนั 

两天的研讨会和视察工作。 

 กิจกรรมท่องเท่ียว จาํนวน 2 วนั รวมค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ค่าเขา้ชมวดั 

两天的旅游活动，包括博物馆和寺庙的门票费。 

 ค่าท่ีพกั 3คืน พร้อมอาหารเชา้ บริการนวดฟรี 30 นาทีจาํนวน 1 คร้ัง 

三晚的住宿费，包含早餐、30分钟一次的免费按摩。 

 กิจกรรมสาธิตดา้นความงาม เฃ่น การพอกหนา้ การทาผิว   

美容演示活动，如：敷脸，美肤等。 

 บรรยายและสาธิตวธีิการนาํเสนอสินคา้อุปโภคบริโภคยีห่อ้ กิฟฟารีน ท่ีไดรั้บความนิยมในไทย (สามารถจดทะเบียนขอเป็นตวัแทนจาํหน่ายใน
ประเทศลูกคา้ได)้  

用引入泰国流行的消费产品 giffarine品牌（可以在客户的国家注册代理销售）的方法进行阐

述和演示。 

 ประกนัอุบติัเหตุ ในวงเงิน 3 ลา้น บาท 

三百万泰铢的意外保险。 

ค่าใช้จ่ายนี ้ไม่รวม  这个费用不包含 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั 

来回的机票费。 

 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศไทย 

去泰国的签证费。 

 ค่าอาหารเยน็ของทุกวนั และม้ือกลางวนัของวนัสุดทา้ย 
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每天的晚餐和最后一天的午餐的费用。 

 ค่าดูคาบาเร่ตโ์ชว ์หรือการแสดงอ่ืน ๆ 

看歌舞表演或其他表演的费用。 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ซิมการ์ด ซ้ือของฝาก ค่านวดเพ่ิมเติม 

个人费用，如电话、SIM卡、买纪念品和额外的按摩费等等。 

 ค่าทิปไกด ์วนัละ 50 หยวนต่อคนต่อวนั 

导游小费50元／人／天。 

 

แคมเปญ พเิศษ สนบัสนุนโดย สมาคมการคา้การแพทยไ์ทยจีน (Thai Chinese Medical Trade Association)  

ร่วมกบับริษทั กรุงเทพ เวลเนส แอนด ์เมดิตลั คอนซลัแตนท ์เซ็นเตอร์ จาํกดั(Bangkok Wellness and Medical Consultant Center Co.,Ltd.) 

活动由泰中医学贸易协会（Thai Chinese Medical Trade Association）与 Bangkok Wellness and Medical Consultant Center Co.,Ltd.特别赞助。 

สมคัรเป็นสมาชิกสมาคม อายสุมาชิก 5 ปี เป็นเงิน 1,900 หยวน และลงนามความร่วมมือกบัสมาคม รับสิทธิเดินทางฟรี 1 ท่าน (พกัคู่) มูลค่า 2,900 หยวน 

申请 5年期会员需 1,900元 ,并与协会签订合作协议, 获得 1次（双人入住）价值 2900元的免费旅行。 

 รับสิทธิคดัเลือกรับทุนการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท พร้อมท่ีพกัและเบ้ียเล้ียงในกรณีท่ีช่วยงานกบัสมาคม จาํนวน 12 ทุน มูลค่า 130,000 หยวนต่อทุน 

(เง่ือนไขเป็นไปตามสมาคมกาํหนด) 

获得本科或硕士奖学金的权利, 在帮助协会工作的情况下提供住宿和津贴。 

一共 12份奖学金，每份价值 13万元(条件与协会的规定一致)。 

 คูปองท่ีพกัโรงแรมฟรีในกรุงเทพมหานครหรือเชียงใหม่ จาํนวน 10 วนั มูลค่า 2,000 หยวน 

提供在曼谷或清迈 10天价值 2,000 元的酒店免费券。 

 สิทธิในการใชห้อ้งประชุมในสาํนกังานของสมาคม และเขา้ร่วมกิจกรรมกบัสมาชิกสมาคมฟรี 

使用协会工作室会议室的权利和免费参加社团会员活动。 

 


