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Speak Up : Tour Reservation Officer (เจ้าหน้าที่รับจองทัวร์) ตอน 1 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "เจ้าหน้าที่รับจองทัวร์" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่รับจองทัวร์และนักท่องเที่ยว 
 
Conversation  บทสนทนา 
Tour Reservation Officer Hello, good morning. 

 สวัสดีค่ะ 

Tourist We are interested in a bicycle tour around Bangkok. 

 เราสนใจทัวร์จักรยานรอบกรุงเทพฯ 

Tour Reservation Officer OK, bicycle tour. 

 โอเค ทัวร์จักรยาน 

Tourist What kind of tours do you have? 

 คุณมีทัวร์แบบไหนบ้าง 

Tour Reservation Officer We have a five-hour and a three-hour tour. 

 เรามีแบบ 5 ชั่วโมงกับแบบ 3 ชั่วโมง 

 I have to tell you first about our concept. 

 ขอแจ้งให้คุณทราบก่อนถึงลักษณะของทัวร์ของเรา 

 Our tour will show you the real life of Bangkok. 

 เราจะพาคุณชมการใช้ชีวิตจริงของคนกรุงเทพฯ 

 We don’t go to the tourist attractions. 

 เราไม่ได้พาชมสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ 
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Tour Reservation Officer We have many kinds of tours. 

 เรามีทัวร์หลายรูปแบบ 

 First, Co Combo is a five-hour combination of bicycle  

 and long tail boat. 

 ทัวร์โคคอมโบ 5 ชั่วโมง เป็นจักรยานและเรือหางยาว 

 The second is a three-hour bicycle-only tour. 

 อย่างที่สอง ทัวร์จักรยานอย่างเดียว 3 ชั่วโมง 

 

Tour Reservation Officer The five-hour tour, we call “Co Combo”. 

 ทัวร์ 5 ชั่วโมงเราเรียกว่า “โคคอมโบ” 

 Five-hour tour includes a bicycle and a long-tail boat tour. 

 5 ชั่วโมงนั้นรวมจักรยานและเรือหางยาว 

 It includes a meal in the tour. 

 มีอาหารรวมอยู่ในทัวร์ด้วย 

 There are two start times. In the morning, it starts at seven o’clock. 

 ทัวร์เริ่ม 2 เวลา ตอนเช้าเริ่มเวลา 7 โมง 

 And in the afternoon, it starts at one o’clock. 

 และตอนบ่าย เริ่มเวลาบ่ายโมง 

 1,650 Baht. 

 1,650 บาท 

 We start here and go to Chinatown. 

 เราเริ่มจากที่นี่และไปเยาวราช 

 We go to the narrow alleyways  

 to see the people’s activities in the morning. 

 เราไปตามตรอกแคบ ๆ เพ่ือจะชมกิจกรรมยามเช้าของผู้คน 
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Tour Reservation Officer And after that we cross the river to the other side of Bangkok 

 หลังจากนั้นเราก็ข้ามแม่น้้าไปอีกฝั่งหนึ่งของกรุงเทพฯ 

 to see the plantations in Bangkok. 

 เพ่ือชมสวนในกรุงเทพฯ 

 And we ride the long-tail boat through the canals 

 แล้วเราก็ล่องเรือหางยาวไปตามคลอง 

 to see the people living along the canals. 

 เพ่ือชมการใช้ชีวิตของผู้คนที่อาศัยตามคลอง 

Tourist So, we start somewhere around here. And then…  

 เราเริ่มแถว ๆ นี้ แล้วก็ ... 

Tour Reservation Officer Yes, and cross the river. 

 ใช่ค่ะ และข้ามแม่น้้า 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Conversation  บทสนทนา 
Hi. / Hello.      สวัสด ี

Good morning.      สวัสดีตอนเช้า 

Good afternoon.     สวัสดีตอนกลางวัน 

Good evening.      สวัสดีตอนเย็น 

Can I help you?     ให้ฉันช่วยคุณไหม 

Would you like any help?    คุณต้องการให้ช่วยไหม 

Are you interested in …?    คุณสนใจ ... ไหม 

Are you interested in our bicycle tour?  คุณสนใจทัวร์จักรยานของเราไหม 

Are you interested in our long-tail boat tour? คุณสนใจทัวร์เรือหางยาวของเราไหม 

What kind of tour are you interested in?  คุณสนใจทัวร์แบบไหน 

Which tour program are you interested in?  คุณสนใจทัวร์แบบไหน 

The duration time is …    ระยะเวลาในการออกทัวร์คือ ... 
The duration time is five hours.   ระยะเวลาในการออกทัวร์คือ 5 ชั่วโมง 
The departure time is …    เวลาออกตัวคือ ... 
The arrival time is …     เวลากลับมาถึงคือ ... 
The departure time is 6 a.m.    เวลาออกตัวคือ 6 นาฬิกา 
The arrival time is 2 p.m.    เวลากลับมาถึงคือบ่าย 2 โมง 
I have some brochures here. You might like to look at them. 
ฉันมีโบรชัวร์ที่คุณอาจจะอยากดูก่อน 
I can give you some brochures that can give you some idea. 
ฉันสามารถให้โบรชัวร์คุณเผื่อจะได้แนวคิดบ้าง 


