
 

 

 

 

BDMS Wellness Clinic จับมือพัฒนารีสอร์ตเวลเนสระดับสากลกับ  

Mövenpick Hotels & Resorts ณ ถนนวิทยุ ใจกลางกรุงเทพมหานคร 

 

  

 

BDMS Wellness Clinic ลงนามสญัญากบั Mövenpick Hotels & Resorts เมื่อวนัที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา เตรียมเปิด

ให้บริการ “Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok” รีสอร์ตเพื่อสขุภาพ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ภายในต้นปี 

2562  

รีสอร์ตตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีสวนสเีขียวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพ ฯ ประกอบด้วยห้องพกัจ านวน 294 ห้องพร้อมสิง่อ านวยความ

สะดวกครบครัน ซึ่งเดิมเป็นพืน้ที่ของโรงแรมปาร์คนายเลิศที่ด าเนินกิจการมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2527 โดย บริษัท กรุงเทพดสุติ

เวชการ จ ากัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้เข้ามาบริหารพืน้ที่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2559 เพื่อจัดตัง้เป็นศูนย์สุขภาพและ           

เวลเนสระดบัสากล พร้อมคดัสรรห้องอาหารที่ให้บริการอาหารไทยและนานาชาติ รวมไปถึงอาหารที่ตอบโจทย์เทรนด์คน

รักสขุภาพ และ โปรแกรมเวลเนสที่ออกแบบเฉพาะบคุคล  

พญ. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลนิิก จ ากดั กลา่ว “เรามีความ

ยินดีที่ได้ร่วมงานกบัโรงแรมมาตรฐานระดบัสากลอยา่ง เมอเวนพิค เพื่อท่ีจะพฒันารีสอร์ทเพื่อสขุภาพพร้อมด้วยโปรแกรม

เวลเนสที่ออกแบบเฉพาะบคุคลตามหลกัการปอ้งกนัสขุภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่แข็งแรงและยัง่ยืน” 

 

 



 

 

 

 

BDMS ได้มองเห็นเมกะเทรนด์เร่ืองสขุภาพที่เป็นที่พดูถึงทัว่โลก รวมถึงในประเทศไทยเองก็เช่นกนั อีกทัง้ประชากรโลกก็

ก าลังเข้าสู่งสังคมผู้ สูงอายุอย่างเต็มตัว จึงมองเห็นโอกาสในการเปิด BDMS Wellness Clinic โดยใช้นวัตกรรมทาง           

เวชศาสตร์ปอ้งกนัและชะลอวยั (Preventive & Regenerative Medicine) หรือการปอ้งกนัก่อนท่ีจะเจ็บป่วย 

  

 

“การบริหารโรงแรมที่มีประวตัิเก่าแก่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ เมอเวนพิค จะได้น าเอาเอกลกัษณ์ที่เรามีผสมผสานกบัรูปแบบของ
โรงแรมนายเลิศเดิม ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ส าคญัของกรุงเทพมามากกว่า 3 ทศวรรษ”  มร. แอนดรูว       แลงดอน 
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพฒันาธุรกิจ โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ท กลา่ว  

“เมอเวนพิค มีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาและบริหารที่ดินผืนนี  ้ท าให้ Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok เป็น
ประสบการณ์ใหม่ที่ตอบโจทย์วิถีการใช้ชีวิตของคนในสงัคมยคุนี ้ที่ให้ความส าคญัของสขุภาพเป็นส าคญั พร้อมด้วยการ
ให้บริการท่ีพกัและสิง่อ านวยความสะดวกแบบเวลเนสระดบัสากลด้วยการร่วมมือกบั BDMS Wellness Clinic” 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เกี่ยวกับ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก 

บจม.กรุงเทพดสุิตเวชการ (BDMS) เครือข่ายกลุม่ธุรกิจโรงพยาบาลชัน้น ากวา่ 45 โรงพยาบาลพลิกโฉมวงการการแพทย์ด้วยเวชศาสตร์ป้องกนั 
(Preventive Medicine) ยกระดบัศาสตร์แหง่การมีสขุภาพดีอีกขัน้ เปิดให้บริการ BDMS Wellness Clinic ศนูย์ความเป็นเลิศของการมีสขุภาพ
ดี ตามความเชื่อวา่ ‘การป้องกนั คือ การดแูลร่างกายที่ดีที่สดุ’  โดยการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหมล่า่สดุมาประยกุต์ใช้ในการตรวจถึง
ระดบัพนัธุกรรม ลงลึกถึงสาเหต ุประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มในการเกิดโรคในอนาคต พร้อมทัง้การแนะน าวิ ธีการด าเนินชีวิตเพื่อพฒันา
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ  นับเป็นศนูย์ดแูลสขุภาพและการป้องกนัครบวงจร ที่มีคลินิกดแูลสขุภาพรวมกนัถึง 7 คลินิก ประกอบด้วย 
1.) คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ – Regenerative Clinic 2.) คลินิกสขุภาพสมองและความจ า– Neuroscience Clinic 3.) คลินิก
สร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนือ้และกระดกู – Musculoskeletal and Sports Clinic 4.) คลินิกป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ – Preventive 
Cardiology Clinic 5.) คลินิกสขุภาพทางเดินอาหาร – Digestive Wellness Clinic 6.) คลินิก บีดบัเบิล้ยซูี ทนัตกรรม – BWC Dental Clinic 
และ 7.) คลินิกรักษาผู้ มีบตุรยาก – Fertility Clinic ให้บริการการแพทย์โดยอาศยัการดแูลแบบองค์รวมที่ออกแบบมาเฉพาะบคุคล พร้อมรองรับ
ผู้ เข้าใช้บริการจากทัว่ทกุมมุโลก เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอยา่งมีคณุภาพ 

 
 
เกี่ยวกับ โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ท 
โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ท บริหารงานด้วยมาตรฐานระดบัสากล ด้วยแนวทางการด าเนินธุรกิจที่ใสใ่จในรายละเอียดเพื่อสร้างความประทบัใจ
ให้กบัแขกที่เข้าพกั นกัลงทนุ และ ทีมงานสมาชิกมากกวา่ 16,000 สมาชิก  มีประสบการณ์การ บริหารโรงแรมมากกวา่ 83 โรงแรม, รีสอร์ท 
และ ธุรกิจเรือส าราญไนล์ ในหลายภมิูภาค ตัง้แตแ่อฟริกา เอเชีย ยโุรป และ ตะวนัออกกลาง และตัง้เป้าภายในปี พ.ศ. 2563 เดินหน้า
บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อีกกวา่ 125 ที่ โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ท มีทีมบริหารงานจาก เมืองบาร์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท าให้สะท้อน
จดุเดน่ของโรงแรมในเร่ืองความพิถีพิถันในศาสตร์การปรุงอาหารและการบริการเป็นเลิศ ที่ตกทอดมาเป็นเวลานานอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาว
สวิส และมีความมุง่มัน่ในการพฒันาเชิงยัง่ยืนและเชื่อมสมัพนัธ์กบัชมุชนในทกุพืน้ที่ กบัการได้รับเลือกให้เป็นโรงแรม Green Globe Certified 
Hotel Company สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม www.movenpick.com. 
 
สอบถามข้อมลู รายละเอียดการรักษา หรือ บริการตา่งๆ ได้ที่  

โทร. 0-2826-9999 เว็ปไซต์: www.bdmswellness.com และเฟสบุ๊ค: www.facebook.com/BDMSWellnessClinic 

#BDMSWellnessClinic #PreventiveMedicine #LivelongerHealthierHappier 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คณุกฤตย์ กานต์กรกช 

ต าแหน่ง Project Manager – Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok 

อีเมลล์: krit.ka@bdmswellness.com โทร. 0-2826-9999 ตอ่ 1185 

http://click.mailerlite.com/link/c/

