การเตรียมตัวการเดินทางไปประเทศตุรกี
ฤดูใบไมผลิ : เดือนเมษายน – พฤษภาคม อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
ฤดูรอน : เดือนมิถุนายน - กันยายน จะมีอากาศรอนและแหงแลง อากาศจะคอนขางรอนจัด มีอุณหภูมิสูงกวา 30 องศา

เซลเซียสในตอนกลางวัน

ฤดูใบไมรวง : เดือนตุลาคม- พฤศจิกายน อุณหภูมิ 15 องศา
ฤดูหนาว : เดือนธันวาคม – มีนาคม อากาศจะอบอุนและมีฝนตก อุณหภูมิเ ฉลี่ยตํ่ากวา 1 องศาเซลเซียส บริเวณที่ราบสูง

ตอนกลางจะหนาวมาก อุณหภูมิลดลงถึง -30 ถึง -40 องศาเลยทีเดียว อาจมีหิมะปกคลุมยาวนานถึง 4 เดือน

การแตงกาย

ควรเตรียมเสื้อผาใหเหมาะสมกับฤดูกาล และควรเตรียมอุปกรณกันแดด หมวก รวม แวนตาดําใหพรอมเนื่องจากแดดคอนขาง
แรง รองเทาควรเปนรองเทาพื้นเรียบสวมใสสบายกระชับเทา เนื่องจากการเที่ยวชมสถานที่ในตุรกีตองเดินเยอะ พื้นปูดวยหิน
ไมเรียบ จึง ไมควรใสรองเทาสนสูง

** ชาวตุรกีไมไดเครงครัดกับเรื่องการแตงเนื้อแตงตัวเหมือนมุสลิมชาติอื่น แตวันที่จ ะเขา ชมสุเหราควรแตงกายให มิดชิด ใส
กางเกงหรือกระโปรงคลุมเขา หามสายเดี่ยว แขนกุด

เวลา :

ชวงเดือน เมษายน – กันยายน ชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง
ชวงเดือน ตุลาคม – มีนาคม ชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง

ภาษา :

ใชภาษาเตอรกส
ิ เปนภาษาราชการ ในอิสตันบูลผูคนสามารถพูดภาษาอังกฤษไดอยา งแพรหลาย เจาหนาที่โรงแรม สายการบินก็
มักใชภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว

เงินตรา :

สกุลเงินของตุรกี เรียกวา “ลีรา” 1ลีรา เทากับ 100คูรุส ธนบัตรที่ใชกันในปจจุบัน คือ 200, 100, 50, 20, 10 และ 5 ลีรา
สวนเหรียญมี 1 ลีรา 50, 25, 10 และ 5คูรุส สามารถนํา เงินดอลลารสหรั,และเงินยูโร ไปแลกเงินลีราไดที่จด
ุ แลกเงินใน
สนามบิน อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1ดอลลารสหรัฐตอ 3 ลีรา (ประมาณ 10บาท ตอ 1 ลีรา)

บัตรเครดิต :

นิยมรับบัตร Visa และ mastercard โดยทั่วไป สวนบัตรเครดิตยี่หออื่นๆ ยังไมใชแพรหลาย บัตรเอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย

Plus, Cirrus หรือ Maestro สามารถกเงินลีราจากตูเอทีเอ็มโดยมีลิมิตไดวันละไมเกิน 600-800 ลีรา เสียคาธรรมเนียมครั้ง
ละประมาณ 100บาท ซึ่งตูเอทีเอ็มนอกจากมีตามธนาคารและสนามบินแลว ก็มีตามถนนสายชอปปﻤงและหางสรรพสินคา

ระบบไฟฟา :

ไฟฟาในตุรกี ใชแบบ 200โวลท เตา ปลั๊กไฟเปนแบบหัวกลม 2 รู จะตองใช ADAPTOR ตอใหเปนขากลม 2 ขากอน กรุณา
นํา ADAPTOR ไปดวย

อาหาร :

อาหารสวนมากประกอบดวยผักสด เนื้อวัว เนื้อแกะ และอาหารทะเล แปง เปนตน เนื่องจากเปนประเทศมุสลิม ชาวตุรกีจึงนิยม
ทานขนมปงเปนอาหารหลักคูกับเนื้อยางที่เรียกวา เคบับ นอกจากนี้ตุรกียังมีขนมหวานหลากหลายประเภท ที่มีชื่อเสียงโดงดัง

ไดแก Turkish Delight ของหวานที่ทําจากถั่วตางๆ และนํ้าตาล รสชาติหวานจัด นิยมทานคุกับชารอนและกาแฟรสเขม อาหาร

สวนใหญเปนอาหารแบบบุฟเฟต เปนการผสมระหวางอาหารพื้นเมืองและอาหารสากล ซึ่งทํารสชาติอาหารใหคนทั่วไปทานได
แตสําหรับทานที่ตองการพกอาหารไปเองนั้น สามารถนําเขาประเทศตุรกีไดเชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นํ้าพริก เครื่องปรุงรส หรือ
อาหารกระปอง

** นํ้าดื่ม ไมสามารถดื่มจากกอกได นํ้า ขวดมีขายทั่วไป ราคาขวดเล็กประมาณ 1ลิรา

การใชโ ทรศัพท :

โทรศัพท มือถือ ระบบ Dtac, AIS, True สามารถนําไปใชได ควรเปดโรมมิ่งพรอมตรวจสอบอัตราคา ใชบริการกอนเดินทาง
การโทรกลับไทย 00 + 66 + รหัสเมือง + หมายเลขที่ตองการ

การโทรจากตางประเทศ ไปตุรกี 001 + 90 + รหัสเมือง + หมายเลขที่ตองการ

ระเบียบศุลกากร :

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

กรุณาอยาเก็บสิ่งของมีคา ไวในกระเปา เดินทาง หรือกระเปาแฮนดแบ็ก เพราะหากสูญหาย หรือถูกโจรกรรมทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบคาเสียหายไดทุกกณี

สิ่งจําเปนอื่นๆที่ควรแพคติดกระเปาเดินทาง :

ทานใดมีโรคประจําตัว ควรเตรียมยาไปใหเพียงพอตอการใชงาน สําหรับผูสูง อายุหรือผูที่เหนื่อยงา ย ควรเตรียมยาลม / ยาดม
/ ยาหมอง (นวดผอนคลาย) ไปดวย ทั้งนี้รายการทั่วรเปนการเดินคอนขา งมาก ควรเตรียมยานวดคลายกลามเนื้อไปดวย
สิ่งที่จําเปนตองเตรียมเปนพิเศษ

- ครีมทาผิว Lip gloss สําหรับทาปาก เปน สิ่งจําเปน เพราะอากาศแหง กวา ประเทศไทย

- ครีม / โลชั่นถนอมความชุมชื่นของผิวหนา ผิวกาย และมือ หากไมคุนเคยกับลมหนาวและอากาศแหงของแนะนําใหใชครีม/

หรือโลชั่นสําหรับเมืองหนาว

- นํ้า ตาเทียม โดยเฉพาะสําหรับผูที่ใสคอนแท็กเลนสห รือมีปญหาตาแหง

- ยาแกไขหวัด ยาแกแพอากาศ และยาประจําตัวที่มีฉลากภาษาอัง กฤษถูกตอง

- ครีม / โลชั่นกันแดด แมฤดูหนาวถึง 0 องศา แตในบางแหงก็อาจมีแดดในตอนกลางวันไดเชนกัน
- แวนตากันแดด

สินคานาซื้อในประเทศตุ รกี
พรมตุรกี, กระเบื้องเซรามิก, ดวงตาปศาจ, เครื่องทองเหลือง, เครื่องเทศ, เสื้อหนัง

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 ถุงพลาสติกใสขึ้นใน
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 ใสไวในกระเปาใบใหญ
โทรศัพทมือถือ, กลอง, กุญแจรถ, กุญแจบาน โปรดใสกระเปาถือขึ้ นเครื่อง

ขอแนะนําสําหรับการทองเที่ยวประเทศตุรกี
- โปรดระมัดระวัง การลวง หรือกรีดกระเปา

- บางโรงแรมมีภาพยนตรพิเศษ ไวคอยบริการ สําหรับทานที่มีความประสงคจะใชบริการแจงไดที่ fornt (มีคาบริการ)

- การใชบริการเครื่องดื่มมินิบารในหองพักนั้น มิไดรวมอยูในคาทัวร ลูกคาจะตองเปนผูชํา ระคาบริการเอง

- ในกรณีที่ทานมีบัตรสมาชิกสะสมไมลของสายการบินที่ทานเดินทาง กรุณาแสดงบัตรเพื่อยืนยันอีกครั้งที่เคา นเตอรสายการบิน
และโปรดเก็บบัตรที่นั่งบนเครื่อง และหางตั๋วโดยสารของทานเอาไวเปน หลักฐาน เพื่อเปนการรักษาสิทธิประโยชนของทาน ใน
กรณีที่มีเหตุขัดของตางๆ เชน สะสมไมลไมเขาหรือไดไมลไมครบ หรือที่สําคัญที่ใชเพื่อเคลมในกรณีตา งๆ

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

