
 

 

การเตรียมตัวการเดินทางไปประเทศตุรกี 
ฤดูใบไมผล ิ: เดือนเมษายน – พฤษภาคม อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส 
 

ฤดูรอน : เดือนมิถุนายน - กันยายน  จะมีอากาศรอนและแหงแลง อากาศจะคอนขางรอนจัด มีอุณหภูมิสูงกวา 30 องศา
เซลเซียสในตอนกลางวัน 

 
ฤดูใบไมรวง : เดือนตุลาคม- พฤศจิกายน  อุณหภูมิ 15 องศา 

 
ฤดูหนาว : เดือนธันวาคม – มีนาคม   อากาศจะอบอุนและมีฝนตก อุณหภูมิเฉล่ียต่ํากวา 1 องศาเซลเซียส บริเวณที่ราบสูง
ตอนกลางจะหนาวมาก อุณหภูมิลดลงถึง -30 ถึง -40 องศาเลยทีเดียว อาจมีหิมะปกคลุมยาวนานถึง 4 เดือน 

 

การแตงกาย  
ควรเตรียมเส้ือผาใหเหมาะสมกับฤดูกาล และควรเตรียมอุปกรณกันแดด หมวก รวม แวนตาดําใหพรอมเน่ืองจากแดดคอนขาง
แรง รองเทาควรเปนรองเทาพ้ืนเรียบสวมใสสบายกระชับเทา เน่ืองจากการเที่ยวชมสถานท่ีในตุรกีตองเดินเยอะ พ้ืนปูดวยหิน 
ไมเรียบ จึงไมควรใสรองเทาสนสูง 
** ชาวตุรกีไมไดเครงครัดกับเร่ืองการแตงเน้ือแตงตัวเหมือนมุสลิมชาติอ่ืน แตวันท่ีจะเขาชมสุเหราควรแตงกายใหมิดชิด ใส
กางเกงหรือกระโปรงคลุมเขา หามสายเด่ียว แขนกุด 
 

เวลา :  
ชวงเดือน เมษายน – กันยายน ชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง 
ชวงเดือน ตุลาคม – มีนาคม ชากวาประเทศไทย 5 ช่ัวโมง 

 

ภาษา : 
ใชภาษาเตอรกสิเปนภาษาราชการ ในอิสตันบูลผูคนสามารถพูดภาษาอังกฤษไดอยางแพรหลาย เจาหนาท่ีโรงแรม สายการบินก็
มักใชภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว 
 
           
 



 

 

เงินตรา : 
สกุลเงินของตุรกี เรียกวา “ลีรา” 1ลีรา เทากับ 100คูรุส ธนบัตรท่ีใชกันในปจจุบัน คือ 200, 100, 50, 20, 10 และ 5 ลีรา 
สวนเหรียญมี 1 ลีรา 50, 25, 10 และ 5คูรุส สามารถนําเงินดอลลารสหรั,และเงินยูโร ไปแลกเงินลีราไดท่ีจดุแลกเงินใน
สนามบิน อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1ดอลลารสหรัฐตอ 3 ลีรา (ประมาณ 10บาท ตอ 1 ลีรา) 

 
 

บัตรเครดิต : 
นิยมรับบัตร Visa และ mastercard   โดยท่ัวไป สวนบัตรเครดิตยี่หออ่ืนๆ ยังไมใชแพรหลาย บัตรเอทีเอ็มท่ีมีเคร่ืองหมาย 
Plus, Cirrus   หรือ Maestro สามารถกเงินลีราจากตูเอทีเอ็มโดยมีลิมิตไดวันละไมเกิน 600-800 ลีรา เสียคาธรรมเนียมคร้ัง
ละประมาณ 100บาท ซึ่งตูเอทีเอ็มนอกจากมีตามธนาคารและสนามบินแลว ก็มีตามถนนสายชอปปم�งและหางสรรพสินคา  
 
ระบบไฟฟ�า : 
ไฟฟ�าในตุรกี ใชแบบ 200โวลท เตาปลั๊กไฟเปนแบบหัวกลม 2 รู จะตองใช ADAPTOR ตอใหเปนขากลม 2 ขากอน กรุณา
นํา ADAPTOR ไปดวย     

 
 



 

 

อาหาร : 
อาหารสวนมากประกอบดวยผักสด เน้ือวัว เน้ือแกะ และอาหารทะเล แป�ง เปนตน เน่ืองจากเปนประเทศมุสลิม ชาวตุรกีจึงนิยม
ทานขนมปงเปนอาหารหลักคูกับเน้ือยางท่ีเรียกวา เคบับ นอกจากน้ีตุรกียังมีขนมหวานหลากหลายประเภท ที่มีช่ือเสียงโดงดัง
ไดแก Turkish Delight ของหวานท่ีทําจากถ่ัวตางๆ และน้ําตาล รสชาติหวานจัด นิยมทานคุกับชารอนและกาแฟรสเขม อาหาร
สวนใหญเปนอาหารแบบบุฟเฟ�ต เปนการผสมระหวางอาหารพ้ืนเมืองและอาหารสากล ซึ่งทํารสชาติอาหารใหคนท่ัวไปทานได
แตสําหรับทานท่ีตองการพกอาหารไปเองน้ัน สามารถนําเขาประเทศตุรกีไดเชน บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป น้ําพริก เคร่ืองปรุงรส หรือ
อาหารกระป�อง 
** น้ําด่ืม ไมสามารถด่ืมจากกอกได น้ําขวดมีขายทั่วไป ราคาขวดเล็กประมาณ 1ลิรา 

  

 

การใชโทรศัพท  : 
โทรศัพท มือถือ ระบบ Dtac, AIS, True สามารถนําไปใชได ควรเปดโรมม่ิงพรอมตรวจสอบอัตราคาใชบริการกอนเดินทาง 
การโทรกลับไทย 00 + 66 + รหัสเมือง + หมายเลขท่ีตองการ 
การโทรจากตางประเทศ ไปตุรกี 001 + 90 + รหัสเมือง + หมายเลขที่ตองการ 

 

ระเบียบศุลกากร : 
กระเป�าสําหรับโหลดใหทานละ 1 ใบ/ทาน น้ําหนักไมเกิน 20 กก.ตอใบ กระเปาถือข้ึนเคร่ืองน้ําหนักตองไมเกิน 7กก. 1 ใบ 
กรุณาอยาเก็บสิ่งของมีคาไวในกระเป�าเดินทาง หรือกระเป�าแฮนดแบ็ก เพราะหากสูญหาย หรือถูกโจรกรรมทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบคาเสียหายไดทุกกณี 

 

 

 



 

 

ส่ิงจําเปนอ่ืนๆท่ีควรแพคติดกระเป�าเดินทาง : 
ทานใดมีโรคประจําตัว ควรเตรียมยาไปใหเพียงพอตอการใชงาน สําหรับผูสูงอายุหรือผูท่ีเหน่ือยงาย ควรเตรียมยาลม / ยาดม 
/ ยาหมอง (นวดผอนคลาย) ไปดวย ทั้งน้ีรายการทั่วรเปนการเดินคอนขางมาก ควรเตรียมยานวดคลายกลามเนื้อไปดวย 

ส่ิงที่จําเปนตองเตรียมเปนพิเศษ 
- ครีมทาผิว Lip gloss สําหรับทาปาก เปนส่ิงจําเปน เพราะอากาศแหงกวาประเทศไทย 
- ครีม / โลช่ันถนอมความชุมช่ืนของผิวหนา ผิวกาย และมือ หากไมคุนเคยกับลมหนาวและอากาศแหงของแนะนําใหใชครีม/
หรือโลช่ันสําหรับเมืองหนาว 
- น้ําตาเทียม โดยเฉพาะสําหรับผูท่ีใสคอนแท็กเลนสหรือมีปญหาตาแหง 
- ยาแกไขหวัด ยาแกแพอากาศ และยาประจําตัวที่มีฉลากภาษาอังกฤษถูกตอง 
- ครีม / โลช่ันกันแดด แมฤดูหนาวถึง 0 องศา แตในบางแหงก็อาจมีแดดในตอนกลางวันไดเชนกัน 
- แวนตากันแดด 

 

สินคานาซ้ือในประเทศตุรกี  
พรมตุรกี, กระเบ้ืองเซรามิก, ดวงตาปศาจ, เคร่ืองทองเหลือง, เคร่ืองเทศ, เส้ือหนัง 

  

 

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 
 

ขอแนะนําสําหรับการทองเท่ียวประเทศตุรกี 
- โปรดระมัดระวัง การลวง หรือกรีดกระเป�า 
- บางโรงแรมมีภาพยนตรพิเศษ ไวคอยบริการ สําหรับทานท่ีมีความประสงคจะใชบริการแจงไดท่ี fornt (มีคาบริการ) 
- การใชบริการเคร่ืองด่ืมมินิบารในหองพักน้ัน มิไดรวมอยูในคาทัวร ลูกคาจะตองเปนผูชําระคาบริการเอง 
- ในกรณีที่ทานมีบัตรสมาชิกสะสมไมลของสายการบินท่ีทานเดินทาง กรุณาแสดงบัตรเพ่ือยืนยันอีกคร้ังที่เคานเตอรสายการบิน 
และโปรดเก็บบัตรที่น่ังบนเคร่ือง และหางต๋ัวโดยสารของทานเอาไวเปนหลักฐาน เพ่ือเปนการรักษาสิทธิประโยชนของทาน ใน
กรณีที่มีเหตุขัดของตางๆ เชน สะสมไมลไมเขาหรือไดไมลไมครบ หรือท่ีสําคัญท่ีใชเพื่อเคลมในกรณีตางๆ 
 

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 

 


