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ภายใต้บุคลิกผู้คนที่ดูคล้ายจะแข็งกร้าว ประกอบกับการรับรู้ข่าวสารจากโลกฝ่ังตะวันตกแต่เพียง 

ฝ่ายเดียว รัสเซีย ก็ดูเหมือนจะห่างไกลจากความคุ้นเคยของคนไทยอยู่ไม่น้อย การเดินทางท่องเที่ยวไป
ในดนิแดนที่เคยถกูขนานนามว่า ประเทศหลงัมา่นเหลก็ แหง่น้ีจงึคลา้ยจะดูน่าคร่ันคร้ามอยูบ่า้ง ไม่วา่จะเปน็ 

เรื่องภาษา อากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรม และโลกทัศน์การด�าเนินชีวิต ....แต่หากจะกล่าวกันอย่าง
ถึงที่สุดแล้ว การผ่านพบไปยังดินแดนอันห่างไกลจากความคุ้นชิน เพื่อมองโลกและได้ค้นพบตัวตนเอง
ในอีกด้านหนึ่งมิใช่หรือ ที่คือสาระส�าคัญที่สุดส�าหรับ นักเดินทาง

IN FOCUS

MOSCOW CALLING
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เรื่อง :: Manawatu ภาพ :: สายัณห์ ช่ืนอุดมสวัสดิ์

• มหาวิหารเซนต์บาซิล
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จตัรุสัแดง (Red Square) 
	 นับเป็นหมุดหมายส�าคัญส�าหรับ
การมาเยือนกรุงมอสโก	(Moscow)	
เมืองหลวงของประเทศรัสเซียซ่ึงต้ัง
อยูค่่อนไปทางฟากฝ่ังทวปียโุรป	ลาน
โล่งกว้างแห่งนี้ได้เคยเป็นเวทีบันทึก
เหตุการณ์ในหน ้าประวัติศาสตร ์
ส�าคัญของรัสเซียมาหลายยุคหลาย
สมัย	ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดงานใน
ช่วงเทศกาลต่างๆ	อีกทั้งยังเป็นลาน
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กิจกรรมและพักผ ่อนส�าหรับชาว 
มอสโกในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสอีกด้วย	
ส่วนบริเวณโดยรอบลานกว้างยังถูก
โอบล้อมไว้ด้วยสถานที่ส�าคัญของ
ประเทศรสัเซยี	ทัง้	มหาวหิารเซนต์บา
ซลิ	(St	Basil’s	Cathedral)	หอนาฬิกา
ซาวิเออร์	(Savior	Tower)	 ห้าง
สรรพสินค้ากุม	(Gum)	 พิพิธภัณฑ์
ประวตัศิาสตร์	(Historical	Museum)	

และอนุสรณ์สถานเลนิน	(Lenin	
Mausoleum)
	 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสเต็มไป
ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญของกรุง 
มอสโก	 ซึ่ ง ดึ ง ดูดให ้ผู ้ ม า เยื อน
สามารถใช้เวลาและรื่นรมย์อยู ่ได้
เกือบตลอดทั้งวัน	นับต้ังแต่เดินเที่ยว
ชมหรือนั่งจิบกาแฟอยู ่ ในโอบล้อม
ของหมู่อาคารตึกเก่า	-	พิพิธภัณฑ์

• มหาวิหารเซนต์บาซิล
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• หอนาฬิกาซาวิเออร์ 

ประวตัศิาสตร์	(Historical	Museum)	ซึง่เกบ็รวบรวมหลกัฐาน
ทางประวัติศาสตร์ส�าคัญของรัสเซีย	-	มหาวิหารเซนต์บาซิล 
(St	Basil’s	Cathedral	)	สถาปัตยกรรมในครสิต์ศตวรรษที	่15	
ซึ่งได้รับการยอมรับว่างดงามและถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึง
ของประเทศรสัเซยีมาแต่ครัง้อดตี	-	อนสุรณ์สถานเลนนิ	(Lenin	
Mausoleum)	สถานที่เก็บรักษาร่างของเลนินในโลงแก้ว	- 
อีกทั้งยังสามารถเดินเลือกสรรซ้ือสินค้าแบรนด์เนม	ในห้าง
สรรพสนิค้ากมุ	(Gum)	ในบรรยากาศอนัเก่าแก่ของตกึโบราณ	
ทีส่ร้างขึน้ตัง้แต่ปี	ค.ศ.	1895
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พระราชวงัเครมลนิ (The Kremlin)
	 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของ
พระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ท่ีปกครอง
รัสเซียมาแต่ครั้งอดีต	ปัจุบันเป็นท่ี
ประชุมของรัฐบาล	และรับรองแขก
ซึ่งเป็นประมุขของประเทศ	เครมลิน 
จงึนบัเป็นศนูย์กลางอ�านาจของรสัเซยี
มาตัง้แต่ครัง้มกีษตัริย์ปกครอง	จนถงึ
ยุคคอมมิวนิสต์และต่อเนื่องมาจนถึง
ในยุครัฐบาลปัจจุบัน	บางส่วนของ
เครมลินเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เข ้าเยี่ยมชมได ้	 คือ	 จัตุรัสวิหาร	
(Cathedral	Square)	ลานโล่งซ่ึง
โอบล้อมไปด้วย	โบสถ์อันนันซิเอช่ัน	
(Cathedral	of	the	Annunciation)	
โบสถ์อัสสัมชัญ	และ	หอระฆังอีวาน	

(Cathedral	of	the	Dormition	and	Ivan	the	Great	Bell	Tower)	โบสถ์
อาร์คแอนเจล	(Cathedral	of	the	Archangel)	และ	พิพิธภัณฑ์อาร์เม
อรี่แชมเบอร์	(Armoury	Chamber)	 ซ่ึงนับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่ง
หนึง่ของโลก
	 นอกจากสถานทีท่่องเทีย่วหลกัๆ	บรเิวณจตัรุสัแดงแล้ว	มอสโกยงัมอีกี
หลายสถานทีท่ีน่่าสนใจส�าหรบัการมาเยอืน	ไม่ว่าจะเป็น	พพิธิภณัฑ์ศลิปะ
พชุกิน้	(Pushkin	State	Museum	of	Fine	Arts)	ซึง่รวบรวมงานศลิปะชิน้เอก 
ของโลกยุคอิมเพรสชั่นนิสต์และโพสอิมเพรสช่ันนิสต์	 ในแต่ละวันจะมี 
ผู้มารอต่อแถวเข้าชมยาวล้นออกไปจนถึงริมถนน	-	โรงละครบอลชอย	
(Bolshoi	Theatre)	โรงละครบลัเล่ต์	และโอเปร่า	ทีม่ชีือ่เสยีงเก่าแก่มากทีส่ดุ 
แห่งหนึง่ของโลก	ว่ากนัว่าการได้มาซึง่ตัว๋เข้าชมน้ันจะต้องใช้เวลาจบัจอง
กันล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนเลยทีเดียว	-	มหาวิหารเซนต์ซาวิเออร์	
(Cathedral	of	Christ	the	Savior)	ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น�า้มอสควา	ซึง่สร้าง
ขึน้เพือ่เฉลมิฉลองวาระครบรอบ	850	ปีของกรงุมอสโก	กม็คีวามสวยงาม
อลงัการและไม่ควรพลาดการมาเยีย่มชม

• โบสถ์อันนันซิเอช่ัน
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• มหาวิหารเซนต์ซาวิเออร์ 

• โรงละครบอลชอย 
• พิพิธภัณฑ์ศิลปะพุชกิ้น
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	 แม้ว่ากรงุมอสโกจะเป็นเมอืงใหญ่
อันเต็มไปด้วยอาคารสิ่งก่อสร้างและ
มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 
แต่ความพยายามในการผนวกเอา
ความร่มรื่นของธรรมชาติหรืองาน
ศลิปะให้กลมกลนืไปกบัวถิชีวีติประจ�า
วันอันรีบเร่งของผู้คนในเมืองใหญ่นั้น
ก็สามารถพบเห็นได้ทั่วทุกมุมเมือง 
บางพ้ืนที่ถูกสงวนไว้เป็นพ้ืนที่สีเขียว	
ซึ่ งกลายมาเป ็นสวนสาธารณะที ่
ชาวเมืองได้อาศัยความร่มร่ืนและ 
พกัผ่อนหย่อนใจ	อย่าง	สวนสาธารณะ
อิสมายลอฟ	(izmailovo	park)	ใน
ส่วนของอาคารสถานที่อย่าง	สถานี
รถไฟใต้ดิน	(Metro)	เกือบทุกสถานี
กไ็ด้ตกแต่งไว้ด้วยงานศลิปะอนังดงาม	
ทั้งงานประติมากรรม	โคมไฟระย้า	
กระจกส	ีหนิอ่อน	ซึง่ท�าให้สถานรีถไฟ
ใต้ดินในกรุงมอสโกกลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวส�าคัญอีกอย่างหนึ่งส�าหรับ
การมาเยอืนมอสโก

• สวนสาธารณะอิสมายลอฟ

• สถานีรถไฟใต้ดิน 
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วลาดมิรี-์ซุสดาล (Vladimir - Suzdal)
 ห่างออกจากกรุงมอสโกไปทางทศิตะวนัออก 
ประมาณ	170	กิโลเมตร	คือ	เมืองหลวงเก่า
ของรัสเซียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	10-13 
กล่าวกันว่า	หากวลาดิมีร์และซุสดาลไม่ถูก
รกุรานจากมองโกลในปี	ค.ศ.	1238	วลาดมิร์ี
และซสุดาลกอ็าจจะเป็นเมอืงหลวงของรสัเซยี
จวบจนทุกวันน้ี	แม้ว่าจะห่างจากกรุงมอสโก
ไม่มากนัก	หากบรรยากาศของวลาดิมีร์และ 
ซสุดาลกลบัแตกต่างไปจากมอสโกอย่างสิน้เชงิ 
เมืองเล็กๆ	 ที่ยังคงกลิ่นอายของชนบทที่ 
โอบล้อมของสถานทีส่�าคญัทางศาสนา	อย่างที ่
โบสถ์เนทิวิตี้	ในซุสดาล	(Cathedral	of	the 
Nativity)	และ	โบสถ์อัสสัมชัญในวลาดิมีร์	 
(Ca thed ra l 	 o f 	 t he	 As sumpt ion ) 
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• โบสถ์เนทิวิตี้ ในซุสดาล 

• ภายในโบสถ์เนทิวิตี้ 



042

ซึ่งนับเป็นสถานที่ควรแวะเยือน	อีกท้ังหมู ่บ ้านโบราณ 
ซึ่งจ�าลองสถาปัตยกรรมไม้ทั้งบ้านเรือนและโบสถ์วิหาร 
อนัแสดงให้เหน็ถงึวถิชีวีติของชาวรสัเซยีโบราณกอ็ยู่ในบรเิวณ
ใกล้เคยีง
 ขอขอบคุณ บริษัท อูดาชี จ�ากัด	อ�านวยความสะดวก	
พร้อมข้อมูลต่างๆ	ภายในประเทศรัสเซีย	ติดต่อสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่:	085-300-3113,	088-887-0245	
Website :	http://www.udachi.co.th	Facebook :	Udachi	
-	Loving	by	Knowing	Russia”

• ภายในโบสถ์เนทิวิตี้ 

• โบสถ์อัสสัมชัญ ในวลาดิมีร์ 

 เดินทางอยา่งสขุใจกบัการบนิไทยทีใ่ห้บรกิารเทีย่วบนิ
ทุกวันในทวีปยุโรป และบินตรง จากกรุงเทพฯ สู่  
มอสโก ทกุวนั พุธ ศกุร ์เสาร ์อาทติย์
 รายการเทีย่วบนิ 
 ไป   TG974	 	ทุกวัน	 พุธ	ศุกร์	 เสาร์	อาทิตย	์ 
ออกจากสวุรรณภมู	ิ10.10	น.		ถงึมอสโก	16.55
 กลบั  TG975			ทุกวัน	พุธ	ศุกร์		เสาร์	อาทิตย์	 
ออกจากมอสโก	18.25	น.		ถงึสวุรรณภมู	ิ06.30	*1	
หมายเหต	ุ*1	มาถงึวนัถดัไป
 บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)	สนับสนุนการ
เดินทาง	 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่	: 
(66-2)	545-3691	ตดิต่อสอบถามเทีย่วบนิโดยตรง	02-
356-1111	ดเูทีย่วบนิได้ที	่Website :	www.thaiairways.
co.th


