
การท่องเที่ยว
การจีบ

การจีบ - บทสนทนาการจีบ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ขอนั่งด้วยได้ไหม? (Kor nung duay
dai mai?)

May I join you?

การถามว่าคุณสามารถร่วมนั่งโต๊ะเดียวกับเขา/เธอได้หรือไม่

ฉันขอซื้อเครื่องดื่มให้คุ
ณได้ไหม? (Chan kor sue krueng derm hai
khun dai mai?)

May I buy you something to drink?

การถามว่าคุณสามารถซื้อเครื่องดื่มให้ใครคนหนึ่งได้หรือไม่

คุณมาที่นี่บ่อยหรือเปล่า?
(Khun ma tee nee boi rue plao?)

Do you come here often?

การคุยจุกจิก

คุณทำอาชีพอะไร? (Khun tum ar cheep
arai?)

So, what do you do for a living?

การคุยจุกจิก

คุณอยากเต้นรำหรือเปล่า?
(Khun yark ten rum rue plao?)

Do you want to dance?

การขอให้ใครสักคนเต้นรำกับคุณ

คุณต้องการออกไปข้างนอกหรื
อเปล่า? (Khun tong karn ork pai kang nork
rue plao?)

Would you like to get some fresh air?

การชวน/ถามว่าเขาหรือเธอต้องการออกไปข้างนอกกับคุณหรือเปล่า

คุณต้องการไปอีกปาร์ตี้หนึ
่งหรือเปล่า? (Khun tong karn pai eek
party neung rue plao?)

Do you want to go to a different party?

การขอให้อีกคนหนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งกับคุณ

ออกจากที่นี่กันเถอะ! (Ork jark
tee nee gun ter!)

Let's get out of here!

การถามอีกคนหนึ่งว่าเขาต้องการไปอีกงานหนึ่งหรือเปล่า

บ้านคุณหรือบ้านฉันดี? (Baan
khun rue baan chan dee?)

My place or yours?

การถามอีกคนหนึ่งว่าต้องการไปบ้านใคร
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คุณอยากไปดูหนังที่บ้านฉัน
หรือเปล่า? (Khun yark pai doo nung tee
baan chan rue plao?)

Would you like to watch a movie at my place?

การเชิญชวนอีกคนให้ไปดูภาพยนตร์ที่บ้าน

คุณมีแผนจะไปไหนหรือเปล่า?
(Khun mee plan ja pai nai rue plao?)

Do you have any plans for tonight?

การชวนออกเดทแบบทางอ้อม

คุณต้องการกินข้าวกับฉันบ้
างหรือเปล่า? (Khun tong karn kin kao
kub chan bang rue plao?)

Would you like to have lunch/dinner with me sometime?

การชวนออกเดท

คุณอยากกินกาแฟซักแก้วไหม?
(Khun yark kin ka fae suk kaew mai?)

Would you like to go get a coffee?

การถามว่าเขาหรือเธออยากจะทำความรู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้นห
รือไม่

ฉันไปส่งคุณที่บ้านได้ไหม?
(Chan pai song khun tee barn dai mai?)

May I walk/drive you home?

การแสดงความสนใจเมื่อค่ำคืนจบลง

คุณอยากจะมาเจอกันอีกหรือเ
ปล่า? (Khun yark ja ma jer gun eak rue
plao?)

Would you like to meet again?

การชวนออกเดทครั้งต่อไป

ขอบคุณมากสำหรับค่ำคืนนี้!
ขอให้คุณมีความสุข! (Khob khun
mak sum rub kuen nee, kor hai mee kwam suk!)

Thank you for a lovely evening! Have a great night!

การบอกลาอย่างสุภาพ

คุณอยากมากินกาแฟข้างในบ้า
นฉันหรือเปล่า? (Khun yark me kin ka
fae kang nai baan chan rue plao?)

Would you like to come inside for a coffee?

การเชิญชวนใครสักคนเข้าบ้าน

การจีบ - การยกย่อง/การชื่นชม
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
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คุณสวยมากเลย! (Khun suay mak loey!) You're gorgeous!

ชมใครสักคนว่าเขาดูดี

คุณตลกจัง! (Khun talok jung!) You're funny!
ชมใครสักคนว่าเขามีอารมณ์ขัน

คุณมีดวงตาสวยมากเลย! (Khun me
duang ta suay mak loey!)

You have beautiful eyes!

การชมใครสักคนว่าเขามีดวงตาที่สวยงาม

คุณเต้นเก่งมากเลย! (Khun ten
geng mak loey!)

You're a great dancer!

การชมใครสักคนเกี่ยวกับทักษะการเต้นของเขา

คุณดูสวยมากเลยในชุดนั้น!
(Khun doo suay mak loey nai shood nun!)

You look beautiful in that dress/shirt!

การชมใครสักคนเกี่ยวกับรสนิยมการแต่งกายของเขา

ฉันนึกถึงคุณทั้งวันเลย!
(Chan nuek tueng khun tung wun loey!)

I have been thinking about you all day!

การบอกว่าคุณชอบใครคนหนึ่งเป็นอย่างมาก

คุยกับคุณแล้วสนุกจังเลย! (Kui
hub khun laew sanook jung loey!)

It's been really nice talking to you!

การชมคู่สนทนาเมื่อจบบทสนทนา

การจีบ - การปฏิเสธ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฉันไม่สนใจ (Chan mai son jai.) I'm not interested.

การปฏิเสธอย่างสุภาพ

ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเถอ
ะ (Ploi hai chan yu kon daew ter!)

Leave me alone.

การปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมา

ไปไกลๆ! (Pai klai klai) Get lost!
การปฏิเสธอย่างไม่สุภาพ

หน้า 3 24.05.2023



การท่องเที่ยว
การจีบ
อย่ามาจับฉัน! (Yar ma jub chan!) Don't touch me!

การปฏิเสธใครสักคนเวลาที่เขามาจับเนื้อต้องตัว

เอามือออกไปจากฉัน! (Aow mue ork
pai chak chan!)

Get your hands off me!

การปฏิเสธใครสักคนเมื่อเขาเอามือมาจับคุณ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

หน้า 4 24.05.2023

http://www.tcpdf.org

