การเตรียมตัวการเดินทางไปประเทศรัสเซีย

ฤดูรอน : จะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ15 องศา ในเดือนมิถุนายน สภาพ
อากาศจะเริ่มรอ นขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในชวงเดือนกรกฎาคมจะเปนชวงที่อากาศรอนที่สุดในป โดยมีอุณหภูมิประมาณ 25-

30 องศาซึ่งชาวรัสเซียจะถือวารอนมากเพราะสภาพภูมิอากาศในประเทศรัสเซียจะมีความชื้นนอยมาก ตนไมจะเริ่มเขียวขจี
และชาวรัสเซียนิยมที่จะมาอาบแดดกัน และในเดือนสิงหาคม อากาศจะเริ่มลดลงเหลือที่ 15-20 องศา

ฤดูใบไมรวง : จะเริ่มในเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 10 องศา ในเดือนกันยายน นํ้าจะ

กลายเปนนํ้าแข็งและจะมีฝนตกบางในบางวัน บานเมืองจะสวยงามเปนพิเศษเนื่องจากเปนฤดูใบไมเปลี่ยนสีเปนสีเหลือง เมื่อ

ตองกับแสงแดดจะเปนสีเหลืองทองอรา มงามตา อุณหภูมิจะลดลงไปเรื่อยๆ จนถึง -5 องศาในเดือนพฤศจิกายนและจะมีหิ มะ
ตกบาง

ฤดูหนาว : จะเริ่มในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ โดยมีอุณหภูมิประมาณ -10 องศาในเดือนธันวาคม หิมะจะเริ่มตกหนัก

ในชวงเดือนกลางเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ ในเดือนกุมภาพันธจะมีอากาศหนาวที่สุดแหง ป อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15ถึง-30 องศา สภาพบา นเมืองจะปกปดไปดวยหิมะทุกแหง การสัญจรไปมาคอนขางลําบาก

ฤดูใบไมผลิ : จะเริ่มเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิประมาณ 5 องศา ในเดือนมีนาคมนํ้าแข็งที่ปกคลุมใน

ตลอดฤดูหนาวจะเริ่มละลายและสภาพภูมิอากาศจะเริ่มอบอุนขึ้น แตตองระวัง เนื่องจากสภาพถนนจะเปยกแฉะและสกปรก
อาจทําให เสื้อผาเปรอะเปﻤอน และในเดือนพฤษภาคมจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 องศาและเริ่มมีแดดสองบางในบางวัน

การแตงกาย

เสื้อผาที่เตรียมไวสําหรับเดิน ทาง กรุณาเตรียมเทาที่จําเปน และเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศชวงของการเดินทางที่ทาน

ตองการ ควรเตรียมเสื้อโคตบาง หรือ สเว็ตเตอร รองเทาสวมใสสบาย ชวงที่เดินทางที่เ ปนฤดูรอน อากาศจะไมรอนมากนัก

อุณหภูมิจะอยูในชวงประมาณ 25 องศา ควรเตรียมรมแบบพับไดไปดวย เพราะอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลง (ควรเตรียมถุง

มือ หมวก รองเทากันลื่น ถุงเทา หนา แวนกันแดด ผาพันคอ ) รองเทา ควรเลือกรองเทาที่สวมใสสบาย มีพื้นดีสามารถยึดเกาะ
ถนนและกันลื่นได การเลือกเสื้อผาใสกระเปา

- ใชเสื้อผาสีโทนเดียวกัน เพื่อใหเกิดความงายในการหมุนเวียนสลับกันใส เชน โทนสีนํ้าเงิน สีนํ้าตาล หรือแมกระทั่ง โทน
สีแดง

- ใชเสื้อสูทที่มีลักษณะลําลอง สูทแบบนี้จ ะเขาประชุมก็ได หรือยามเย็นก็ไปงานไดดวยเชนกัน
- ใชกระโปรงพริ้ว เชน กระโปรงพลีท จะทําใหใชไดหลายโอกาสกวากระโปรงแคบทรงตรง

- จะเลือกใชกางเกงสูทก็ดี ตางประเทศยอมรับกางเกงแพนทสูทแบบนี้เปนทางการพอๆกับ กระโปรง
- ใชเครื่องประดับหรือผาพันคอ ชวยใหเกิดความหลากหลายแทนการเปลี่ยนเสื้อผา หลายๆชุด

- กางเกงยืดแนบตัวแบบที่เรียกวา เลกกิ้ง (Legging) เปนกางเกงที่เหมาะสมกับบรรยากาศแบบลําลอง ไม เปลืองที่
และ

ไมยับยน ใสกับสูทก็ดูทันสมัยใสเสื้อตัวในหลายๆตัว กับสูทก็ดูทันสมัย

- กอนจัดเสื้อผาลงกระเปานําเสื้อผาที่คิดวาจะนําไปนั้นมาวางสํารวจทบทวนดูอีกทีวาชุดนี้จําเปนหรือไม

ชุดนั้นจะไดใสหรือเปลา

เวลา :

ตั้งแตเดือนเมษายน – เดือนกันยายน เวลาที่มอสโควและเซนตปเตอรเบิรกจะชากวาเวลาในประเทศไทย 3 ช.ม
ตั้งแตเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม เวลาที่มอสโควและเซนตปเตอรเบิรกจะชากวาเวลาในประเทศไทย 4 ช.ม
หรือตามที่ ทางการประกาศ

* รานคา, ที่ทําการ และ สถานที่ทองเที่ยว

* โดยปกติแลวจะเปดทํา การประมาณ 10.00 น
* หางสรรพสินคาจะเปดทําการถึง 21.00 น.
* สวนรา นคายอยๆ เปดทําการถึง 19.00 น.
* ธนาคารเปดทําการถึง 17.00 น.

* รานอาหารใหญและมีชื่อเสียงเปดทํา การตั้งแต 12.00 – 24.00 น. (และยังมีรานคา, รานอาหาร, แหลงบันเทิง, คาสิโน
ที่จะเปดทําการตั้งแต17.00 – 06.00 น. ของวันรุงขึ้น)

ภาษา :

ประเทศรัสเซียใชภาษาประจําชาติ ประชาชนสวนใหญพูดภาษาอัง กฤษ ไมคอยไดสําหรับคนรัสเซีย ที่พูดภาษาอังกฤษ

ไดดี คือ คนที่ทํางานอยูในสวนของโรงแรม บริษัททองเที่ยว ไกด บริษัทเอกชนของตางชาติ พอคาแมคาขายของที่ระลึกให

นักทองเที่ยว สวนรา นคา หางสรรพสินคา แท็กซี่ ตางตองใชคูมือภาษาของรัสเซียและภาษามือเขา ชวยในการซื้อตอรองราคา
สินคาตางๆหรืออาจใชเครื่องคิดเลขในการตอรองราคาดวย

เงินตรา :

สกุลเงินที่ชาวรัสเซียเรียกวา รูเบิลรัสเซีย (RUBLE RUR) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน 1 RUB=0.0150180 USB 1

USD=66.5802 RUB =1 THB = 1.85 RUB ควรแลกเงินยูโร หรือ ยูเอส ดอลลาร เพื่อการแลกใชเงินรูเบิลที่รัสเซีย สินคา
บางอยางสามารถจายดวยเงิน ยูเอสดอลลารได

บัตรเครดิต :

ทานสามารถใชบัตรเครดิตจายคาสินคาและบริการไดที่รานคาหางสรรพสินคา แตถาเปนรานคาขายของทั่วไป ตองใช

แตเงินสดเทานั้น บัตรเครดิตสามารถใชตามโรงแรมใหญและหางสรรพสินคาในเมืองที่สําคัญ ในกรณีที่ตองการซื้อของผานทาง
บัตรเคดิต ควรขออนุญัติจากธนาคารตนสังกัดจากเมืองไทยเพื่อความสะดวกในการใชจาย

ระบบไฟฟา :

ไฟฟาในรัส เซีย 220 โวลล AC 50 HZ เหมือนเมืองไทยแตมีขอแตกตางที่เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด จะเปนปลั๊กขากลม

2 ขาและเตาเสียบจะเปนรูกลม 2 รู จะตองใช ADAPTOR ตอใหเปนขากลม 2 ขากอน กรุณานํา ADAPTOR ไปดวย

การใชโ ทรศัพท :

Ø โทรศัพทไปกรุงมอสโคว กด+7 495 ตามดวยเบอรโทร

Ø โทรศัพทไปกรุงนครเซนตปเตอรเบิรก กด+7 812 ตามดวยเบอรโทร

Ø การโทรกลับ ประเทศไทย กด+66ตามดวยรหัสเมือง และเบอรโทรศัพท (การโทรแบบประหยัด กด * 131* ตามดวย
รหัสเมือง เบอรโทรศัพท แลวกด #)

หองนํ้า

มีหองนํ้าสาธารณะใหบริการ คา ใชบริการประมาณ 5-10รูเบิล

คําแนะนํา

- โดยปกติโรงแรมจะใหบริการอาหารเชาในชวงเวลา 8.00-10.00น.
- การใหทิปเด็กเสริฟ อยูที่ 10% ของราคาการสั่งอาหาร

- ระวัง ถูกลวงกระเปา ในขณะที่อยูในตลาดหรือที่ที่มีคนเยอะๆ

- หา มถา ยภาพในรถไฟใตดิน + พิพิธภัณฑ ซึ่งโดยสวนใหญแลวถาจะถาย จะตองเสียคาบริการ 100รูเบิล
- นํ้า ประปาที่รัสเซียนั้นไมสามารถดื่มไดอยางประเทศยุโรปทั่วไปเนื่องจากไมสะอาด

- เตรียมฟลมถายรูปไปให เพียงพอ เนื่องจากที่ตางประเทศคอนขางหายากและมีราคาแพง

- เตรียมถา นกลอง ถานแฟลชสํารองไปใหพรอม หากเดินทางไปที่ที่หนาวเย็นมากๆ แบตเตอรี่จะหมดเร็วเปนพิเศษ

ระเบียบศุลกากร :
กระเปาเดินทาง :

กระเปาสําหรับโหลดใหทา นละ 1 ใบ/ทาน นํ้าหนักไมเกิน 20 กก.ตอใบ กระเปาถือขึ้นเครื่องนํ้าหนักตองไมเกิน 7กก.

1 ใบ กระเปาที่ใชเดินทางเพื่อความสะดวกแกตัวทา นเอง รบกวนเปนขนาด 24 นิ้ว ตอ 1 ทานจะเปนประโยชนในการเดินทาง
และเก็บของสัมภาระในรถโดยสาร-ในรถไฟที่มีพื้นที่ในการเก็บกระเปา คอนขางแคบ เนื่องจากประเทศรัสเซีย คนยกกระเปา
คอนขางนอยมาก

สิ่งจําเปนอื่นๆที่ควรแพคติดกระเปาเดินทาง :

ครีม/โลชั่นถนอมความชุมชื่นของผิวหนา ผิวกาย และมือ หากไมคุนเคยกับลมหนาวและอากาศแหง ขอแนะนําใหใช

ครีม/โลชั่นสํา หรับเมืองหนาว ลิปบาลม ลิปกลอส นํ้าตาเทียม โดยเฉพาะสําหรับคนที่ใสคอนแทกเลนส หรือมีปญหาตาแหง ยา

แกไขหวัด ยาแกแพอากาศและยาประจําตัวที่มีฉลากภาษาอังกฤษถูกตอง ครีม/โลชั่นกันแดด แมฤดูหนาวแตในบางแห งก็มีแดด
ในตอนกลางวัน ไดเชนกัน แวนกันแดด

สินคานาซื้อในประเทศรัสเซีย :

ตุกตาไมแมลูกดก ซึ่งราคาไมแพงและเปนสัญลักษณของประเทสรัสเซีย
ไขปลาคารเวียรื มีหลากหลายชนิดสามารถหาซื้อไดที่ ถนนอารบัท
เหลา วอดกา และไวน

ผาคลุมไหลสตรี ที่ทํามาจากขนสัตวของแท ราคา ยอมเยา

ช็อกโกแลต(พื้นเมือง) และไสกรอกชาลามี่ ที่ไมเหมือนกับที่ไหนในโลกนี้

การใหทิป :

การใหทิปในตางประเทศ ถือเปนเรื่องสําคัญและมารยาทของนักทองเที่ยวควรใหทิปสําหรับคนที่ใหบริการทาน อาทิ

คนขับรถ/ไกดทองถิ่น ที่คอยอํานวยความสะดวกใหแกทานระหวางการเดินทาง โดยเฉพาะคนไทยที่ทา นไปเจอสวนมากเคาอยู
ไดดวยทิปจริงๆ

หากทา นโดยสารรถ TAXI ดวยตัวเอง อยาคาดหวังวาคนขับจะมาชวยทานแบกของขึ้นรถ แมจํานวนของทานอาจจะ

เหมือนซื้อเหมามาทั้งหาง หรือทานจะเปนสุภาพสตรีตัวเล็กๆ หิ้วของพะรุงพะรัง หากทานเจอคนขับรถที่ลงมาชวย โปรดรูไววา

ทานเจอเพชรเขาแลว !! เพราะขึ้น 20 คัน จะมีลงมาชวยสักคน หรืออาจจะไมเจอเลย เพราะฉะนั้น หากคนขับรถไมชวยทาน ก็
ไมตองไปตําหนิเขา หรือแสดงอาการไมพอใจ เพราะเปนแบบนี้ทุกคน สวนทิป ก็แลวแตทานจะเมตตาแลวกันครับ

ขอควรปฏิบัติ :

1. ในกรณีที่พลัดหลงจากกรุป ทานควรจะหยุดอยูที่เดิมเพื่อรอหัวหนาทัวรมารับ
2. กรุณาตรงตอเวลานัดหมายทุกครั้ง เพื่อมิใหผูอื่นตองคอยนาน

3. หากตองการบริการพิเศษหรือมีขอแมพิเศษสวนตัว เชน ไมรับประทานอาหารประเภทใดเปนพิเศษโปรดแจง
ลวงหนากอนการเดินทาง 3 สัปดาห

4. การจัดที่นั่งบนรถโคช ขอความกรุณาเสียสละใหกับผูสูงอายุนั่งตอนหนา ใกลประตูขึ้น – ลงเพื่อความสะดวก
5. โปรดเกรงใจและเคารพในสิทธิของผูอื่นทุกกรณี

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การ จลาจล, การหยุดงานภัยธรรมชาติ, และ
กรณีเรียกรองเดินขบวนตางๆ

7. การเดินทางเปนการชําระแบบเหมาขาด หากทานมิไดใชบริการสวนหนึ่ง สวนใด ทานไมสามารถเรียกคืนเปนเงินได

มาตรการจํากัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย – ขึ้นเครื่ องบิน :

ของเหลว เจล และสเปรยทุกชนิด ตองบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตรสําหรับภาชนะ ที่

เกิน 100 มิลลิลิตร แมจะบรรจุของเหลว เจล และสเปรยเพียงเล็กนอย ก็ไมสามรถมารถนําขึ้นเครื่องไดภาชนะทัง หมดตองใส
รวมไวในถุงพลาสติก ซึ่งเปด-ปด ผนึกไดโดยถุงพลาสติกใสตองมีขนาดไมเกิน 1 ลิตร ผูโดยสารสามรถนํา ถุง พลาสติกใสขึ้นใน
หองโดยสารไดคนละ 1 ถุง เทานั้น และตองแยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ เพื่อให เจาหนาที่ตรวจสอบ เมื่อถึงจุดตรวจคน
ของเหลว เจล และสเปรย ที่ซื้อจากรานคาปลอดอากร (Duty free shop ) ที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน ตองบรรจุใน

ถุงพลาสติกใสปดผนึกปากถุง ไมมีรองรอยการเปดปากถุง และมีหลักฐานแสดงไดวาซื้อ ณ วันที่เดินทางและควรตรวจสอบ
ขอมูลจากรานคาปลอดอากรกอนซื้อสินคา อุปกรณของมีคม มีด คัตเตอร กรรไกรตัดเล็บ รม ใสไวในกระเปา ใบใหญ
โทรศัพทมือถือ, กลอง, กุญแจรถ, กุญแจบาน โปรดใสกระเปาถือขึ้ นเครื่อง

ผูโดยสารกรุณาเตรียมสั มภาระก อนเดินทางออกจากสนามบินทั้งไทยและรัสเซีย
1.

2.
3.

นําสัมภาระที่เปนของเหลวใสในกระเปา ใบใหญเพื่อ Load ขึ้นเครื่อง

ของเหลวที่อนุญาตใหถือขึ้นเครื่อง ไดแก ยา, นมสําหรับเด็กทารถ, ครีม หรืออื่นๆที่จําเปนระหวางการเดินทาง
( ตองบรรจุถุงพลาสติก เตรียมไวใหเจาหนาที่ตรวจ )

กรุณาถอดเสือคลุมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด ใสถาดเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบความปลอดภัย
กอนขึ้นเครื่อง

**หมายเหตุ กรณี ที่จําเปนต องนําของเหลวถื อขึ้นเครื่ อง

- กรุณานํา ของเหลวบรรจุใสถุงพลาสติกใสสามารถเปด-ปดถุงได ขนาด 20x20เซนติดเมตร เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบของเจาหนา ที่

- ของเหลวแตละชนิดมีขนาดไมเกิน 100ml. หรือนอยกวา (นํ้าหนักรวมไมเกิน 1 ลิตร)

- ถุงพลาสติกใสที่บรรจุของเหลวสามารถถือขึ้นเครื่องได 1 ทานตอ 1 ใบเทานั้น

ขอแนะนําสําหรับการทองเที่ยวประเทศรัสเซีย
1.

2.

ไมควรรับฝากสิ่งของไปยุโรปเด็ดขาดหรือตรวจสอบใหแนใจกอนวาไมเปนสิ่งของที่ผิดกฎหมาย

ขณะที่ทา นอยูที่บริเวณดานตรวจคนเขา เมือง - ดานศุลกากรและหรือ ตามพรมแดน กรุณางดถา ยภาพเพราะเปนขอ
หามตามกฎหมาย

3.

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือ

4.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับ ผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวา กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาต

วาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้ง สิ้น

ใหเดินทางออก หรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมืองและเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม
สามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชา หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมทั้ง ภัยธรรมชาติ เชน

5.

แผนดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด

การนําของเหลวติดตัวขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจลและสเปรย ทุกชนิด ตองบรรจุในหลอดหรือขวดที่มีขนาดความจุไม

เกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับหลอดหรือขวดที่ขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร แมจะมีของเหลวเพียงเล็กนอยก็ไมสามารถนํา
ขึ้นเครื่องได หลอดหรือขวดทั้งหมดตองใสรวมไวในถุง พลาสติกใสซึ่ง เปด - ปดผนึกได ของเหลวที่ไดรับการยกเวน
สามารถขึ้นเครื่องไดมากกวา 100 มิลลิลิตร ไดแก นม และอาหารสําหรับเด็กทารก รวมถึงยาที่มีเอกสารกํากับ
ชัดเจน , สุรา, เครื่องสํา อางค และนํ้าหอม ที่ซื้อจากรา นคาปลอดภาษี (Duty Free Shops) ที่สนามบิน ควร

6.

ตรวจสอบขอมูลจากรานคาใหแนใจกอนซื้อสินคา เพราะอาจจะมีปญหาเวลาถือขึ้นเครื่อง

ทางบริษัทไมไดรวมคาบริการยกกระเปาขึ้น-ลงในโรงแรม ซึ่งทา นจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทา นเอง

หมายเหตุ สํา คัญ!!
1. หามนําของเหลวทุกชนิดที่เกิน 100มิลลิลิตร ถือขึ้นเครื่อง ให Load ใสกระเปาเดินทางใบใหญเทานั้น

2. POWER BANK หรือ ที่ชารตแบตสํารอง หา ม!! โหลดใสในกระเปาเดินทางใบใหญ ใหถือขึ้นเครื่องเทานั้น
2.1 ความจุแบตฯ 20,000 mAh หรือนอยกวา นําขึ้นเครื่องได โดยไมมีการระบุจํานวน
2.2 ความจุ 20,000 - 32,000 mAh นําขึ้นเครื่องไดไมเกิน 2 กอน
2.3 ความจุ มากกวา 32,000 mAh ไมสามารถนําขึ้นเครื่องได

