
1 
 

 
 
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ  
ด้านธุรกิจเกษตร “มอสโคว์-ซาร์กอส” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 

ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2558 
 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจากจะก่อให้เกิดรายได้แล้ว  

คนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีอาชีพท าการเกษตร  และผลการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาพบว่ารายได้และความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรโดยรวมดีขึ้น แม้แต่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาภาคการเกษตรได้รับผลกระทบน้อยกว่า
ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ       

ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์  การรวมตัวทางเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ
แบบบทวิภาคีและพหภุาคี  ได้ส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อภาคการเกษตรและเกษตรกรของไทย ท าให้ประเทศไทยต้อง
มีการปรับตัวรับสถานการณ์โดยเฉพาะเกษตรกร 
            สหพันธรัฐรัสเชีย ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีแนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสดใสกว่า
กลุ่มอ่ืน ซึ่งได้แรงสนับสนุน 2 ทาง จากความต้องการบริโภคของรัสเซียเพ่ือชดเชยการน าเข้าสินค้าอาหารจาก
สหภาพยุโรป (EU) ผลจากมาตรการคว่ าบาตรของรัสเซียต่อ EU ท าให้สินค้ากลุ่มนี้ของไทยสามารถเติบโตสวนทาง
กับภาวะเศรษฐกิจรัสเซียเวลานี้และแรงหนุนจากภาครัฐบาลระหว่างประเทศที่จะเป็นเครื่องช่วยเสริมการส่งออก
อย่างมั่นคงมากขึ้น     

จากเหตุผลดังกล่าว สมาคมนักวิจัย โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรม จึงเห็นควรให้จัดโครงการอบรม ศึกษา
ดูงานการภาคการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ภาคการผลิต การแปรรูปและการตลาด 
ตลอดจนขนมธรรมเนียบประเพณี วัฒนธรรมของประชาชนชาวรัสเซียเพ่ือให้ผู้สนใจสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์
วางแผนหาช่องทางในการประกอบธุรกิจเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกับของทั้งสองประเทศในอนาคต  
วัตถุประสงค์โครงการ 
- เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานภาคการเกษตรของสหพันธรัฐรัสเซีย  ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนชาวรัสเซีย 
- เพ่ือศึกษาข้อมูลด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดเพ่ือหาช่องทางในการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไป

ยังสหพันธรัฐรัสเชีย 
- เพ่ือศกึษาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของสหพันธรัฐรัสเชีย 

 กลุ่มเป้าหมาย 
- สมาชิกสมาคมฯ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ  เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป จ านวน 30 ท่าน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
- ผู้ร่วมโครงการสามารถได้รับรู้ข้อมูลพ้ืนฐานภาคการเกษตรของสหพันธรัฐรัสเซีย  และเข้าใจวีถีชีวิตความ

เป็นอยู่ การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนชาวรัสเซียได้เป็นอย่างดี 
- ผู้ร่วมโครงการได้เห็นศักยภาพด้านการตลาดในการส่งออกสินค้าเกษตรไทยในสหพันธรัฐรัสเชีย 
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- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน้ าความรู้จากการทัศนศึกษาครั้งนี้มาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจและ
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมองเห็นช่องทางในการท าธุรกิจระหว่างสองประเทศ 

สถานทีแ่ละระยะเวลาการด าเนินการ 
กรุงมอสโคว์และเมืองซากอส สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2558 

ค่าลงทะเบียน 
1. สมาชิกสมาคมนักวิจัยท่านละ 44,000 บาท  บุคคลทั่วไป 45,000 บาท 
2. ช าระเงินค่ามัดจ า จ านวน 30,000 บาท  ภายในวันที่ 25 สิหาคม 2558  
3.   ช าระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 
หมายเหตุ  พักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 4,000 บาท 

วิธีการช าระเงิน 
1) ช าระเป็นเงินสดได้ท่ีสมาคมนักวิจัย  
2) โอนผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 069-2-55518-8  
ชื่อบัญชี สมาคมนักวิจัย  เมื่อท่านช าระแล้วกรุณาส่งส าเนาโดยระบุหลักสูตรและชื่อผู้อบรม ทางโทรสาร 
0-2579-0801 หรืออีเมล์ ar@ar.or.th ส่วนต้นฉบับให้น าไปแสดงเพื่อรับใบเสร็จในวันฝึกอบรม 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการฝุายฝึกอบรม สมาคมนักวิจัย (สุรัตน์ อัตตะ  รับผิดชอบ ) อาคาร วช.8 (ชั้น 2) เลขที่ 
196 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-0787, 0-2942-7522 
โทรสาร 0-2579-0801 อีเมล์ ar@ar.or.th เว็บไซต์ http://ar.or.th 

…………………………………………………………….. 

ก าหนดการศึกษาดูงาน”มอสโค-ซากอส” ณ  สหพันธรัฐรัสเซีย 
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558  กรุงเทพ –มอสโคว์ 

07.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4 ทางเข้า
อาคารหมายเลข 7 และ 8 เคาน์เตอร์ N12 สายการบินแอร์โรฟลอต 

        10.00 น.  ออกเดินทางสู่มอสโคว์โดยสายการบินแอร์โรฟลอตเที่ยวบินที่ SU271  
        15.50 น.   ถึงสนามบินเซเรเมตเยโว อาคาร F กรุงมอสโคว์    ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   

วันเสารท์ี่ 17 ตุลาคม 2558    ศึกษาดูงาน ณ กรุงมอสโคว์ – ตลาดอิสมายลอฟ 

08.00 น. 
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
เข้าชม “พระราชวังเครมลนิ”สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดก าเนิดประวัติศาสตร์รัสเซีย 
และแวะชม “จตุรัสวิหาร” ที่ตั้งของ “โบสถ์อัสสัมชัญ”,  “โบสถ์อานนัซิเอชัน”, “โบสถ์อาร์คแอง
เจิล”สถานทีป่ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาและหลุมฝังพระศพแห่งราชวงศ์รูริค ราชวงศ์แรกแห่ง
รัสเซีย ชม “หอระฆังพระเจ้าอีวาน” หอระฆังที่สูงที่สุดในรัสเซีย มีความสูงถึง 81 เมตร จากนั้นน า
ชม “ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์” และ “ระฆังพระเจ้าซาร”์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย ชม“ตลาดอิสมายลอฟ” ย่านการค้าใจกลางเมืองจ าหน่ายของที่ระลึกและสินค้าต่างๆมากมาย รวม

ไปถึงงานศิลปะ เป็นย่านค้าราคาถูกที่สุดในมอสโคว์ 
 

        17.30 น. รับประทานอาหารค่ า  เข้าสู่โรงแรมที่พัก 

http://ar.or.th/
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วันอาทิตยท์ี่ 18 ตุลาคม 2558       มอสโคว์ – ฟาร์มปศุสัตว์ “Bogdarnya” - ซาร์กอส 

08.00 น. 
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
น าทา่นเดินทางสู่เมืองวลาดิมีร์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว ์ไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 130 
กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เพื่อน าทุกท่านศกึษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มปศุ
สัตว์“Bogdarnya” ซึ่งถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งแรกของเขตวลาดิมีร์ ฟาร์ม
แห่งนี้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงโคเนือ้และโคนม เพื่อน ามาแปรรูปเปน็สินคา้อุปโภคบรโิภค รวมไปถงึ
การจัดจ าหน่ายอย่างครบวงจร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย น าทา่นเดินทางสู่ซาร์กอส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะเพลดิเพลินกับ

ทิวทัศน์ที่ร่มรื่นงดงามน าชมวิหารเก่าแก่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเปน็มรดกโลก สร้างขึ้นในศตวรรษที1่4 
เพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวคริสตน์ิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย น าชม หอระฆงัเก่าแก่ บ่อ
น้ ามนต์ศักดิ์สิทธิ ์ที่เชื่อว่ารักษาโรคและน าความโชคดีมาให้ และวิหารนักบุญเซ็นต์เซอร์เจียสอิ
สระให้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และตุ๊กตาแม่ลูกดกที่เลื่องชื่อและราคาถูก (หมายเหต ุตุ๊กตาแม่ลูกดก
ส่วนใหญ่ในประเทศรัสเซียผลิตที่เมืองซากอร์สแห่งนี้) เดินทางกลับมอสโคว ์

        17.30 น. รับประทานอาหารค่ า  เดินทางกลับมอสโคว์  เข้าสู่โรงแรมที่พัก 

วันจันทรท์ี่ 19 ตุลาคม 2558   มอสโคว์: ศึกษาดูงาน - ห้างสรรพสินค้ากุม - จตุรัสแดง - เซนต์ซาเวียร์ –  
ผานกกระจอก 

08.00 น. 
 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
น าทุกทา่นเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย People’ 
Friendship University of Russia 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
น าท่านชมความวิจิตรงดงามของกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซียในปัจจุบันสัมผัสความ
ยิ่งใหญ่ของย่านธุรกิจการค้า เข้าชมร้านค้าจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงสินค้าจากประเทศ
ไทย ณ “ห้างสรรพสินค้ากุม”ที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามอายุเก่าแก่กว่ 100 ปีจากนั้นน าท่านชม 
“จตุรัสแดง”ที่มีความส าคัญในหน้าประวัติศาสตร์รัสเซีย และเป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคัญของรัสเซีย
“วิหารเซนต์บาซิล”สัญลักษณ์อันโดดเด่นของกรุงมอสโคว์“หลุมศพเลนิน”ผู้น าการปฏิวัติรัสเซียสู่
คอมมิวนิสต์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย หรืออาคารเรียนหลังแรกแห่งมหาวิทยาลัยมอสโคว์
ถ่ายภาพกับ “เซนต์ซาเวียร์” วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งถูกบูรณะขึ้นใหม่หลังจากถูก
ท าลายลงในสมัยสหภาพโซเวียตชม “ผานกกระจอก(สแปร์โรว์ฮิลล์)” ผาแห่งนี้เป็นจุดสูงสุดทาง
ตอนใต้ของกรุงมอสโคว์ ที่แม้แต่กษัตริย์นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสยังเคยมาเยือน หากมองลงมาจากผา
แห่งนี้  จะสามารถมองเห็นตึก 7 พี่น้อง (Seven sister) ซึ่งเป็นอาคารทรงโกธิคอันยิ่งใหญ่ที่ถูก
สร้างในสมัยสตาลินได้ทั้งหมด  เพื่อประกาศแสนยานุภาพแห่งสหภาพโซเวียต 

17.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชเรเมตเยวา เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก
แก่ท่านก่อนการเดินทาง 

19.40 น. ออกเดินทางจากมอสโคว ์กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร์โรฟลอต เที่ยวบินที ่SU270 (บริการ
อาหารเย็นและอาหารเช้าบนเครื่อง) 

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558       กรุงเทพฯ 

08.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

*** รายละเอยีดและก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินแอร์โรฟลอต 
• ค่าโรงแรมที่พัก / ค่าอาหารตามรายการ 
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ / ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ 
• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
• บริการ Wifi ตลอดการเดินทาง 
• ค่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางหมู่คณะ ท่านละ 1,000,000 บาท 
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ, หัวหน้าทัวร ์
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
• ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในรายการ 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 


