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Speak Up : Nail Salon Receptionist (พนักงานต้อนรับ ร้านท าเล็บ) ตอน 1 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "พนักงานต้อนรับ ร้านท าเล็บ" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างพนักงานต้อนรับ ร้านท าเล็บและลูกค้า 
 
Greetings  การทักทาย 
Nail Salon Receptionist Good morning. How are you today? 

 สวัสดีค่ะ วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง 

Client Good morning. I’m very good. How are you? 

 สวัสดีค่ะ ฉันสบายดีมาก คุณล่ะเป็นอย่างไรบ้าง 

Nail Salon Receptionist I’m great. 

 ก็ดีค่ะ 

Client I was just walking outside and I saw your nail salon. 

 ตอนที่ฉันเดินอยู่ข้างนอก ฉันเห็นร้านท าเล็บของคุณ 

I’m interested in doing my nails but I have never done it before. 

ฉันสนใจจะท าเล็บแต่ฉันไม่เคยท ามาก่อน 

 

Nail Salon Receptionist  What would you like to do?  

 คุณอยากจะท าอะไร 

Client What should I do?  

 ฉันควรท าอะไร 

Nail Salon Receptionist Would you like to have your nails longer? 

 คุณอยากให้เล็บยาวขึ้นไหม 
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Nail Salon Receptionist A manicure and a pedicure will take about 1 hour. 

 การท าเล็บมือและการท าเล็บเท้าใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 

 For nail extensions, it takes about 2 hours. 

 การต่อเล็บใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

 I recommend that you do a manicure and a pedicure. 

 ฉันแนะน าให้คุณท าเล็บมือและท าเล็บเท้า 

Client Does it take long for a manicure? 

 การท าเล็บมือใช้เวลานานเท่าไร 

Nail Salon Receptionist It takes about 1 hour for a manicure. 

 ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ส าหรับการท าเล็บมือ 

 A manicure includes cleansing, deep scrubbing, 

 การท าเล็บมือก็จะมี ท าความสะอาด สครับ 

 filing, buffing, and coating. 

 ตะไบเล็บ ขัดเล็บ และเคลือบเล็บค่ะ 

Client My nails are very short. Is that alright?  

 เล็บของฉันสั้นมาก จะเป็นอะไรไหม 

Nail Salon Receptionist Your nails are very nice.  

 มันดูดีแล้วค่ะ 

Client Thank you.  

 ขอบคุณค่ะ 

 I’d like to do a manicure, please. 

 ฉันอยากท าเล็บมือค่ะ 

Nail Salon Receptionist We can start right now. 

 เรามาเริ่มกันเลย 
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Nail Salon Receptionist If you find a color that you like, please tell me. 

 ถ้าเจอสีที่ชอบ บอกฉันได้ค่ะ 

Client Thank you.  

 ขอบคุณค่ะ 

Nail Salon Receptionist These are the color examples that you can choose from.  

 นื่คือตัวอย่างสีที่คุณสามารถเลือกได้ 

Client What would you recommend for very short nails?  

 คุณช่วยแนะน าหน่อยค่ะ ส าหรับเล็บที่สั้นมาก 

 What kind of color would you recommend? 

 คุณว่าสีแบบไหนดี 

Nail Salon Receptionist If you like natural colors, I would recommend this pattern. 

 ถ้าคุณชอบสีแบบธรรมชาติ ฉันขอแนะน าแบบนี้ 

 It’s very nice with nude colors and light colors. It suits you.  

 ดูดีกับสีธรรมชาติและสีอ่อน มันเหมาะกับคุณ  

Client I’d like something that will go with everything I wear.  

 ฉันอยากได้แบบที่เข้ากับทุกชุดที่ฉันสวมใส่ 

 Something that is more natural. 

 สีที่เป็นธรรมชาติมากกว่า 

 The one that you just showed me, that’s pretty.  

 อันนั้นที่คุณเพ่ิงเอามาให้ฉันดู มันน่ารักดี 

Nail Salon Receptionist You can choose the color that you like 

 คุณสามารถเลือกสีที่ชอบก่อนได้ 

 and our staff will help you determine the right one later.  

 แล้วพนักงานของเราจะช่วยคุณเลือกสีที่ใช่ส าหรับคุณในภายหลัง 
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Nail Salon Receptionist If you’d like to have your nails longer, 

 ถ้าคุณอยากท าให้เล็บยาวขึ้น 

 I recommend that you do the nail extensions. 

 ฉันขอแนะน าให้ต่อเล็บ 

Client You can do that? 

 คุณท าได้ด้วยหรือ 

Nail Salon Receptionist Yes. We have 2 materials for the extensions. 

 ได้ค่ะ เรามีวัสดุ 2 แบบส าหรับการต่อเล็บ 

 Acrylic nails and gel nails. 

 แบบอะครีลิกและแบบเจล 

Client What is the difference? 

 มันต่างกันอย่างไร 

Nail Salon Receptionist  The process is different. 

 ต่างกันที่กระบวนการ 

 For acrylic nails, it is a mixture of powder and liquid 

 ส าหรับแบบอะครีลิก จะเป็นส่วนผสมของแป้งและของเหลว 

 that will form a layer on your nails. 

 เมื่อรวมตัวกันจะเกิดเป็นชั้นเคลือบบนเล็บ 

 For gel nails, we use UV machine to dry it. 

 ส าหรับแบบเจล เราใช้เครื่อง UV ท าให้แห้ง 

Client Do you make it very long or…? 

 คุณต่อเล็บให้ฉันได้ยาวแค่ไหน 

Nail Salon Receptionist You can choose your length. 

 คุณเลือกความยาวได้เลย 

Client That sounds interesting! 

 น่าสนใจนะ 
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Nail Salon Receptionist We are now ready. Please take a seat inside. 

ตอนนี้เราพร้อมแล้ว เชิญเข้าไปนั่งด้านในค่ะ 

 Please come this way. 

 ทางนี้ค่ะ 

 What would you like to drink? 

 คุณอยากรับเครื่องดื่มอะไรคะ 

 We have tea, coffee, ginger tea and water. 

 เรามีชา กาแฟ ชาขิง และน้ าเปล่า 

Client Water would be great. 

 น้ าเปล่าค่ะ 

Nail Salon Receptionist One moment, please. 

 รอสักครู่ค่ะ 

 Our therapist will come in a few minutes. 

 ช่างท าเล็บจะมาในอีกไม่กี่นาที 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Greetings  การทักทาย การต้อนรับ ถามความต้องการของลูกค้า 
Hello! How may I help you today?   สวัสดี วันนี้มีอะไรให้ช่วยไหม 

Hello! How can I help you today?   สวัสดี วันนี้ให้ฉันช่วยอะไรไหม 

Do you have an appointment?   มีนัดไว้หรือเปล่า 

What would you like to do?    คุณอยากท าอะไร 

We have a spa manicure and pedicure.  เรามีบริการสปามือและสปาเท้า 

We have nail extensions.    เรามีบริการการต่อเล็บ 

We have paraffin wax bath.    เรามีบริการการท าสปาด้วยพาราฟิน 

We have paraffin spa.     เรามกีารท าสปาแบบที่ใช้พาราฟิน 

How long does it take?    ใช้เวลานานเท่าไร 

It takes about 2 hours for a spa manicure and pedicure. 

ใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการท าสปามือและสปาเท้า 

It takes about 1 hour for nail extensions.   การต่อเล็บใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 

I recommend that you do…     ฉันแนะน าให้คุณท า... 

I recommend that you do a manicure.  ฉันแนะน าให้คุณท าเล็บมือ 

I recommend that you do a pedicure.  ฉันแนะน าให้คุณท าเล็บเท้า 
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3. รวมค าศัพท์ส าคัญท่ีควรรู้   
 
spa manicure    สปามือ 
spa pedicure    สปาเท้า 
nail extensions    การต่อเล็บ 
spa paraffin    สปาแบบใช้พาราฟิน 
manicure    การท าเล็บมือ 
manual    ที่ใช้มือท า 
pedicure    การท าเล็บเท้า 
pedal     เกี่ยวกับเท้า 
nail extension(s)   การต่อเล็บ 
paraffin wax bath   การท าสปาด้วยพาราฟิน 
appointment    การนัดหมาย 
session     ช่วงเวลา 
process    ขั้นตอน 
nail technician    พนักงานท าเล็บ 
 
 
 


