
 

 

การเตรียมตัวการเดินทางไปประเทศรัสเซีย 
ฤดูรอน : จะเร่ิมประมาณเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ15 องศา ในเดือนมิถุนายน สภาพ
อากาศจะเร่ิมรอนข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงในชวงเดือนกรกฎาคมจะเปนชวงที่อากาศรอนท่ีสุดในป โดยมีอุณหภูมิประมาณ 25-
30 องศาซ่ึงชาวรัสเซียจะถือวารอนมากเพราะสภาพภูมิอากาศในประเทศรัสเซียจะมีความช้ืนนอยมาก ตนไมจะเร่ิมเขียวขจี
และชาวรัสเซียนิยมที่จะมาอาบแดดกัน และในเดือนสิงหาคม อากาศจะเร่ิมลดลงเหลือท่ี 15-20 องศา 
 
ฤดูใบไมรวง : จะเร่ิมในเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยูท่ี 10 องศา ในเดือนกันยายน น้ําจะ
กลายเปนน้ําแข็งและจะมีฝนตกบางในบางวัน บานเมืองจะสวยงามเปนพิเศษเน่ืองจากเปนฤดูใบไมเปลี่ยนสีเปนสีเหลือง เมื่อ
ตองกับแสงแดดจะเปนสีเหลืองทองอรามงามตา อุณหภูมิจะลดลงไปเร่ือยๆ จนถึง -5 องศาในเดือนพฤศจิกายนและจะมีหิมะ
ตกบาง 
 
ฤดูหนาว : จะเร่ิมในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ โดยมีอุณหภูมิประมาณ -10 องศาในเดือนธันวาคม หิมะจะเร่ิมตกหนัก
ในชวงเดือนกลางเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ ในเดือนกุมภาพันธจะมีอากาศหนาวท่ีสุดแหงป อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ -
15ถึง-30 องศา สภาพบานเมืองจะปกปดไปดวยหิมะทุกแหง การสัญจรไปมาคอนขางลําบาก 
 
ฤดูใบไมผล ิ: จะเร่ิมเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิประมาณ 5 องศา ในเดือนมีนาคมน้ําแข็งท่ีปกคลุมใน
ตลอดฤดูหนาวจะเร่ิมละลายและสภาพภูมิอากาศจะเร่ิมอบอุนขึ้น แตตองระวัง เน่ืองจากสภาพถนนจะเปยกแฉะและสกปรก
อาจทําใหเสื้อผาเปรอะเปم�อน และในเดือนพฤษภาคมจะมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 15 องศาและเร่ิมมีแดดสองบางในบางวัน 

 
การแตงกาย  
เส้ือผาท่ีเตรียมไวสําหรับเดินทาง กรุณาเตรียมเทาที่จําเปน และเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศชวงของการเดินทางท่ีทาน
ตองการ ควรเตรียมเสื้อโคตบาง หรือ สเว็ตเตอร รองเทาสวมใสสบาย ชวงท่ีเดินทางท่ีเปนฤดูรอน อากาศจะไมรอนมากนัก 
อุณหภูมิจะอยูในชวงประมาณ 25 องศา ควรเตรียมรมแบบพับไดไปดวย เพราะอากาศอาจมีการเปล่ียนแปลง (ควรเตรียมถุง
มือ หมวก รองเทากันล่ืน ถุงเทาหนา แวนกันแดด ผาพันคอ ) รองเทา ควรเลือกรองเทาที่สวมใสสบาย มีพ้ืนดีสามารถยึดเกาะ
ถนนและกันล่ืนได การเลือกเส้ือผาใสกระเป�า 

- ใชเส้ือผาสีโทนเดียวกัน เพ่ือใหเกิดความงายในการหมุนเวียนสลับกันใส เชน โทนสีน้ําเงิน สีน้ําตาล หรือแมกระท่ัง โทน
สีแดง 
- ใชเส้ือสูทท่ีมีลักษณะลําลอง สูทแบบน้ีจะเขาประชุมก็ได หรือยามเย็นก็ไปงานไดดวยเชนกัน 
- ใชกระโปรงพร้ิว เชน กระโปรงพลีท จะทําใหใชไดหลายโอกาสกวากระโปรงแคบทรงตรง 
- จะเลือกใชกางเกงสูทก็ดี ตางประเทศยอมรับกางเกงแพนทสูทแบบน้ีเปนทางการพอๆกับ กระโปรง 
- ใชเคร่ืองประดับหรือผาพันคอ ชวยใหเกดิความหลากหลายแทนการเปล่ียนเส้ือผาหลายๆชุด 



 

 

- กางเกงยืดแนบตัวแบบที่เรียกวา เลกกิ้ง (Legging) เปนกางเกงที่เหมาะสมกับบรรยากาศแบบลําลอง ไม เปลืองที่ 
และ 

ไมยับยน ใสกับสูทก็ดูทันสมัยใสเส้ือตัวในหลายๆตัว กับสูทก็ดูทันสมัย 
-  กอนจัดเสื้อผาลงกระเป�านําเส้ือผาที่คิดวาจะนําไปน้ันมาวางสํารวจทบทวนดูอีกทีวาชุดน้ีจําเปนหรือไม 

ชุดน้ันจะไดใสหรือเปลา 
 
เวลา :  
ต้ังแตเดือนเมษายน – เดือนกันยายน เวลาที่มอสโควและเซนตปเตอรเบิรกจะชากวาเวลาในประเทศไทย 3 ช.ม  
ต้ังแตเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม เวลาที่มอสโควและเซนตปเตอรเบิรกจะชากวาเวลาในประเทศไทย 4 ช.ม  
หรือตามท่ี ทางการประกาศ 

* รานคา, ท่ีทําการ และ สถานท่ีทองเที่ยว 
* โดยปกติแลวจะเปดทําการประมาณ 10.00 น 
* หางสรรพสินคาจะเปดทําการถึง 21.00 น. 
* สวนรานคายอยๆ เปดทําการถึง 19.00 น. 
* ธนาคารเปดทําการถึง 17.00 น. 
* รานอาหารใหญและมีช่ือเสียงเปดทําการต้ังแต 12.00 – 24.00 น. (และยังมีรานคา, รานอาหาร, แหลงบันเทิง, คาสิโน  
ท่ีจะเปดทําการต้ังแต17.00 – 06.00 น. ของวันรุงขึ้น) 

 
ภาษา : 
          ประเทศรัสเซียใชภาษาประจําชาติ ประชาชนสวนใหญพูดภาษาอังกฤษ ไมคอยไดสําหรับคนรัสเซีย ที่พูดภาษาอังกฤษ
ไดดี คือ คนที่ทํางานอยูในสวนของโรงแรม บริษัททองเท่ียว ไกด บริษัทเอกชนของตางชาติ พอคาแมคาขายของที่ระลึกให
นักทองเท่ียว สวนรานคา หางสรรพสินคา แท็กซ่ี ตางตองใชคูมือภาษาของรัสเซียและภาษามือเขาชวยในการซ้ือตอรองราคา
สินคาตางๆหรืออาจใชเคร่ืองคิดเลขในการตอรองราคาดวย 
 
เงินตรา : 
          สกุลเงินท่ีชาวรัสเซียเรียกวา รูเบิลรัสเซีย (RUBLE RUR) โดยมีอัตราแลกเปล่ียน 1 RUB=0.0150180  USB   1 
USD=66.5802  RUB =1 THB = 1.85 RUB ควรแลกเงินยูโร หรือ ยูเอส ดอลลาร เพ่ือการแลกใชเงินรูเบิลที่รัสเซีย สินคา
บางอยางสามารถจายดวยเงิน ยูเอสดอลลารได  
 
 
 
 



 

 

บัตรเครดิต : 
          ทานสามารถใชบัตรเครดิตจายคาสินคาและบริการไดท่ีรานคาหางสรรพสินคา แตถาเปนรานคาขายของทั่วไป ตองใช
แตเงินสดเทาน้ัน บัตรเครดิตสามารถใชตามโรงแรมใหญและหางสรรพสินคาในเมืองที่สําคัญ ในกรณีที่ตองการซ้ือของผานทาง
บัตรเคดิต ควรขออนุญัติจากธนาคารตนสังกัดจากเมืองไทยเพ่ือความสะดวกในการใชจาย 
 
ระบบไฟฟ�า : 
          ไฟฟ�าในรัสเซีย 220 โวลล AC 50 HZ เหมือนเมืองไทยแตมีขอแตกตางที่เครื่องใชไฟฟ�าทุกชนิด จะเปนปล๊ักขากลม 
2 ขาและเตาเสียบจะเปนรูกลม 2 รู จะตองใช ADAPTOR ตอใหเปนขากลม 2 ขากอน กรุณานํา ADAPTOR ไปดวย 

 
 
การใชโทรศัพท  : 

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 #) 

 
หองน้ํา 
มีหองน้ําสาธารณะใหบริการ คาใชบริการประมาณ 5-10รูเบิล 
 
คําแนะนํา 
- โดยปกติโรงแรมจะใหบริการอาหารเชาในชวงเวลา 8.00-10.00น. 
- การใหทิปเด็กเสริฟ อยูท่ี 10% ของราคาการสั่งอาหาร 
- ระวังถูกลวงกระเป�า ในขณะท่ีอยูในตลาดหรือที่ท่ีมีคนเยอะๆ 
- หามถายภาพในรถไฟใตดิน + พิพิธภัณฑ ซึ่งโดยสวนใหญแลวถาจะถาย จะตองเสียคาบริการ 100รูเบิล 
- น้ําประปาที่รัสเซียน้ันไมสามารถด่ืมไดอยางประเทศยุโรปท่ัวไปเน่ืองจากไมสะอาด 



 

 

- เตรียมฟลมถายรูปไปใหเพียงพอ เน่ืองจากท่ีตางประเทศคอนขางหายากและมีราคาแพง 
- เตรียมถานกลอง ถานแฟลชสํารองไปใหพรอม หากเดินทางไปท่ีท่ีหนาวเย็นมากๆ แบตเตอร่ีจะหมดเร็วเปนพิเศษ 
 
 
ระเบียบศุลกากร : 
กระเป�าเดินทาง : 
          กระเป�าสําหรับโหลดใหทานละ 1 ใบ/ทาน น้ําหนักไมเกิน 20 กก.ตอใบ กระเปาถือข้ึนเคร่ืองน้ําหนักตองไมเกิน 7กก. 
1 ใบ กระเป�าที่ใชเดินทางเพ่ือความสะดวกแกตัวทานเอง รบกวนเปนขนาด 24 น้ิว ตอ 1 ทานจะเปนประโยชนในการเดินทาง
และเก็บของสัมภาระในรถโดยสาร-ในรถไฟที่มีพ้ืนที่ในการเก็บกระเป�าคอนขางแคบ เน่ืองจากประเทศรัสเซีย คนยกกระเป�า
คอนขางนอยมาก 
 
ส่ิงจําเปนอ่ืนๆท่ีควรแพคติดกระเป�าเดินทาง : 
          ครีม/โลช่ันถนอมความชุมช่ืนของผิวหนา ผิวกาย และมือ  หากไมคุนเคยกับลมหนาวและอากาศแหง ขอแนะนําใหใช
ครีม/โลช่ันสําหรับเมืองหนาว ลิปบาลม ลิปกลอส น้ําตาเทียม โดยเฉพาะสําหรับคนที่ใสคอนแทกเลนส หรือมีปญหาตาแหง ยา
แกไขหวัด ยาแกแพอากาศและยาประจําตัวที่มีฉลากภาษาอังกฤษถูกตอง ครีม/โลช่ันกันแดด แมฤดูหนาวแตในบางแหงก็มีแดด
ในตอนกลางวันไดเชนกัน แวนกันแดด 
 
สินคานาซ้ือในประเทศรัสเซีย : 

   ตุกตาไมแมลูกดก ซ่ึงราคาไมแพงและเปนสัญลักษณของประเทสรัสเซีย 
   ไขปลาคารเวียรื มีหลากหลายชนิดสามารถหาซ้ือไดท่ี ถนนอารบัท 
   เหลา  วอดกา และไวน 
   ผาคลุมไหลสตรี ที่ทํามาจากขนสัตวของแท ราคา ยอมเยา 
   ช็อกโกแลต(พ้ืนเมือง) และไสกรอกชาลามี่ ท่ีไมเหมือนกับท่ีไหนในโลกน้ี 

 
การใหทิป : 
          การใหทิปในตางประเทศ ถือเปนเร่ืองสําคัญและมารยาทของนักทองเที่ยวควรใหทิปสําหรับคนที่ใหบริการทาน อาทิ
คนขับรถ/ไกดทองถิ่น ที่คอยอํานวยความสะดวกใหแกทานระหวางการเดินทาง โดยเฉพาะคนไทยที่ทานไปเจอสวนมากเคาอยู
ไดดวยทิปจริงๆ 
          หากทานโดยสารรถ TAXI ดวยตัวเอง อยาคาดหวังวาคนขับจะมาชวยทานแบกของข้ึนรถ แมจํานวนของทานอาจจะ
เหมือนซ้ือเหมามาทั้งหาง หรือทานจะเปนสุภาพสตรีตัวเล็กๆ ห้ิวของพะรุงพะรัง หากทานเจอคนขับรถที่ลงมาชวย โปรดรูไววา 
ทานเจอเพชรเขาแลว !! เพราะข้ึน 20 คัน จะมีลงมาชวยสักคน หรืออาจจะไมเจอเลย เพราะฉะน้ัน หากคนขับรถไมชวยทาน ก็
ไมตองไปตําหนิเขา หรือแสดงอาการไมพอใจ เพราะเปนแบบน้ีทุกคน สวนทิป ก็แลวแตทานจะเมตตาแลวกันครับ 



 

 

ขอควรปฏิบัติ :   
1. ในกรณีท่ีพลัดหลงจากกรุป ทานควรจะหยุดอยูที่เดิมเพ่ือรอหัวหนาทัวรมารับ 
2. กรุณาตรงตอเวลานัดหมายทุกคร้ัง เพื่อมิใหผูอ่ืนตองคอยนาน 
3. หากตองการบริการพิเศษหรือมีขอแมพิเศษสวนตัว เชน ไมรับประทานอาหารประเภทใดเปนพิเศษโปรดแจง
ลวงหนากอนการเดินทาง 3 สัปดาห 
4. การจัดที่น่ังบนรถโคช ขอความกรุณาเสียสละใหกับผูสูงอายุน่ังตอนหนาใกลประตูขึ้น – ลงเพ่ือความสะดวก 
5. โปรดเกรงใจและเคารพในสิทธิของผูอ่ืนทุกกรณี 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสัย เชน การ จลาจล, การหยุดงานภัยธรรมชาติ, และ
กรณีเรียกรองเดินขบวนตางๆ 
7. การเดินทางเปนการชําระแบบเหมาขาด หากทานมิไดใชบริการสวนหน่ึงสวนใด ทานไมสามารถเรียกคืนเปนเงินได 

 
มาตรการจํากัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย – ขึ้นเคร่ืองบิน : 
          ของเหลว เจล และสเปรยทุกชนิด ตองบรรจุในภาชนะท่ีมีขนาดความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตรสําหรับภาชนะ ที่
เกิน 100 มิลลิลิตร แมจะบรรจุของเหลว เจล และสเปรยเพียงเล็กนอย ก็ไมสามรถมารถนําขึ้นเคร่ืองไดภาชนะทังหมดตองใส
รวมไวในถุงพลาสติก ซ่ึงเปด-ปดผนึกไดโดยถุงพลาสติกใสตองมีขนาดไมเกิน 1 ลิตร ผูโดยสารสามรถนําถุงพลาสติกใสข้ึนใน
หองโดยสารไดคนละ 1 ถุง เทาน้ัน และตองแยกออกจากสัมภาระติดตัวอ่ืนๆ เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบ เมื่อถึงจุดตรวจคน 
ของเหลว เจล และสเปรย ที่ซ้ือจากรานคาปลอดอากร (Duty free shop ) ที่สนามบินหรือบนเคร่ืองบิน ตองบรรจุใน
ถุงพลาสติกใสปดผนึกปากถุง ไมมีรองรอยการเปดปากถุงและมีหลักฐานแสดงไดวาซื้อ ณ วันท่ีเดินทางและควรตรวจสอบ
ขอมูลจากรานคาปลอดอากรกอนซื้อสินคา อุปกรณของมีคม มีด คัตเตอร กรรไกรตัดเล็บ รม ใสไวในกระเป�าใบใหญ 
โทรศัพทมือถือ, กลอง, กุญแจรถ, กุญแจบาน โปรดใสกระเป�าถือขึ้นเคร่ือง 
 
ผูโดยสารกรุณาเตรียมสัมภาระกอนเดินทางออกจากสนามบินท้ังไทยและรัสเซีย 
1.       นําสัมภาระท่ีเปนของเหลวใสในกระเป�าใบใหญเพ่ือ Load ขึ้นเคร่ือง 
2.       ของเหลวที่อนุญาตใหถือขึ้นเคร่ือง ไดแก ยา, นมสําหรับเด็กทารถ, ครีม หรืออ่ืนๆที่จําเปนระหวางการเดินทาง 
  ( ตองบรรจุถุงพลาสติก เตรียมไวใหเจาหนาที่ตรวจ ) 
3.       กรุณาถอดเสือคลุมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด ใสถาดเพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบความปลอดภัย 

กอนข้ึนเคร่ือง 
 
 
 
 
 



 

 

**หมายเหตุ กรณีท่ีจําเปนตองนําของเหลวถือข้ึนเคร่ือง        
- กรุณานําของเหลวบรรจุใสถุงพลาสติกใสสามารถเปด-ปดถุงได ขนาด 20x20เซนติดเมตร เพื่อความสะดวกในการ  
ตรวจสอบของเจาหนาท่ี             
- ของเหลวแตละชนิดมีขนาดไมเกิน 100ml. หรือนอยกวา (น้ําหนักรวมไมเกิน 1 ลิตร)     

- ถุงพลาสติกใสท่ีบรรจุของเหลวสามารถถือขึ้นเคร่ืองได 1 ทานตอ 1 ใบเทาน้ัน 
 

ขอแนะนําสําหรับการทองเท่ียวประเทศรัสเซีย 
1.       ไมควรรับฝากส่ิงของไปยุโรปเด็ดขาดหรือตรวจสอบใหแนใจกอนวาไมเปนส่ิงของที่ผิดกฎหมาย 
2.       ขณะท่ีทานอยูท่ีบริเวณดานตรวจคนเขาเมือง - ดานศุลกากรและหรือ ตามพรมแดน กรุณางดถายภาพเพราะเปนขอ 

หามตามกฎหมาย 
3.       เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือ 

วาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาต

ใหเดินทางออก หรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมืองและเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม
สามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมท้ัง ภัยธรรมชาติ เชน 
แผนดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด 

5. การนําของเหลวติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน  ของเหลว เจลและสเปรย ทุกชนิด ตองบรรจุในหลอดหรือขวดที่มีขนาดความจุไม
เกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับหลอดหรือขวดท่ีขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร แมจะมีของเหลวเพียงเล็กนอยก็ไมสามารถนํา
ข้ึนเคร่ืองได หลอดหรือขวดท้ังหมดตองใสรวมไวในถุงพลาสติกใสซ่ึงเปด - ปดผนึกได ของเหลวท่ีไดรับการยกเวน 
สามารถข้ึนเคร่ืองไดมากกวา 100 มิลลิลิตร ไดแก นม และอาหารสําหรับเด็กทารก รวมถึงยาท่ีมีเอกสารกํากับ
ชัดเจน , สุรา, เคร่ืองสําอางค และน้ําหอม ท่ีซ้ือจากรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shops) ท่ีสนามบิน ควร
ตรวจสอบขอมูลจากรานคาใหแนใจกอนซ้ือสินคา เพราะอาจจะมีปญหาเวลาถือข้ึนเคร่ือง 

6. ทางบริษัทไมไดรวมคาบริการยกกระเป�าข้ึน-ลงในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
 
หมายเหตุสําคัญ!! 
1. หามนําของเหลวทุกชนิดท่ีเกิน 100มิลลิลิตร ถือข้ึนเคร่ือง ให Load ใสกระเป�าเดินทางใบใหญเทาน้ัน 
2. POWER BANK หรือ ที่ชารตแบตสํารอง หาม!! โหลดใสในกระเป�าเดินทางใบใหญ ใหถือข้ึนเคร่ืองเทาน้ัน 

2.1  ความจุแบตฯ 20,000 mAh หรือนอยกวา นําขึ้นเคร่ืองได โดยไมมีการระบุจํานวน 
2.2  ความจุ 20,000 - 32,000 mAh นําขึ้นเคร่ืองไดไมเกิน 2 กอน 
2.3  ความจุ มากกวา 32,000 mAh ไมสามารถนําขึ้นเคร่ืองได 


