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Speak Up : Homestay Owner (เจ้าของโฮมสเตย์) ตอน 1 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "เจ้าของโฮมสเตย์" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างเจ้าของโฮมสเตย์และลูกค้า 
 
Conversation  บทสนทนา 
Homestay Owner Hello. May I help you? 

 สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยไหมคะ 

 

Homestay Owner Hello.  

 สวัสดีค่ะ 

Client Hello.  

 สวัสด ี

Homestay Owner Can I help you? 

 ให้ช่วยอะไรไหมคะ 

Client Yeah. Do you have any rooms available? 

 มี คุณมีห้องว่างไหม 

Homestay Owner Yes. How long would you like to stay? 

 มีค่ะ คุณต้องการอยู่นานเท่าไรคะ 

Client I will stay two nights. 

 ผมจะอยู่ 2 คืน 

Homestay Owner OK. Let me check first. 

 ได้ ขอเช็คก่อนนะคะ 
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Homestay Owner OK. It’s available. 

 โอเคค่ะ มีห้องว่างค่ะ 

 So, what kind of room do you want? 

 คุณต้องการห้องแบบไหนคะ 

Client What kind of rooms do you have? 

 คุณมีห้องแบบไหนบ้าง 

Homestay Owner I have a single room and a double room. 

 มีห้องเดี่ยวกับห้องคู่ค่ะ 

 

Homestay Owner Do you have a reservation? 

 คุณได้จองไว้หรือเปล่า 

 May I have your name and contact number, please? 

 ขอชื่อและเบอร์ติดต่อด้วยค่ะ 

 What kind of room do you want? 

 คุณต้องการห้องพักแบบไหน 

 How long would you like to stay? 

 คุณต้องการอยู่นานเท่าไร 

 

Client What’s the price per night? 

 ราคาคืนละเท่าไร 

Homestay Owner 1,000 Baht per night, including breakfast. 

 คืนละ 1,000 บาท รวมอาหารเช้า 

Client OK. Sounds good.  

 โอเค ฟังดูดีนะ 
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Homestay Owner OK. I’ll show you the room. 

 โอเค ฉันจะพาไปชมห้อง 

 This way, please. 

 ทางนี้ค่ะ 

 

Homestay Owner The room rate is 1,000 Baht per night, including breakfast. 

 ห้องราคาคืนละ 1,000 บาท รวมอาหารเช้า 

 

Homestay Owner  This is Rimnam room. 

 นี่คือห้องริมน้้า 

 It is a single room with air conditioning and bathroom. 

 เป็นห้องเดี่ยวมีแอร์และห้องน้้าในตัว 

 The television and the refrigerator are in the common room. 

 ทีวีและตู้เย็นอยู่ในห้องส่วนกลาง  

 Wi-Fi is available in the room. 

 Wi-Fi สามารถใช้ได้ในห้องเลยค่ะ 

Client Do you have any other rooms? 

 คุณมีห้องแบบอ่ืนอีกไหม 

Homestay Owner Yes, I’ll show you. I’ll bring you to another room. 

 มีค่ะ ฉันจะพาไปดูอีกห้องค่ะ 

 This is the air conditioned room with bathroom. 

 นี่เป็นห้องแอร์และมีห้องน้้าในตัว 
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Homestay Owner  This is a single bed. 

 นี่เป็นเตียงเดี่ยว 

 A television and a refrigerator are in the common room. 

 ทีวีและตู้เย็นอยู่ในห้องส่วนกลาง 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Conversation  บทสนทนา 
Hello, good morning. May I help you?  สวัสดี มีอะไรให้ช่วยไหม 

Hello, good morning. Can I help you?  สวัสดี มีอะไรให้ช่วยไหม 

Welcome to Oob Oon Homestay.   ยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์โอบอุ่น 

May I help you?     มีอะไรให้ช่วยไหม 

Can I help you?     มีอะไรให้ช่วยไหม 

Do you have a reservation?    คุณได้จองไว้หรือเปล่า 

Can I have your name and phone number, please? ขอทราบชื่อและเบอร์โทรศัพท์ 

Just a moment, please. Let me check.  รอสักครู่ ขอเช็คก่อน 

What kind of room do you want?   คุณต้องการห้องพักแบบไหน 

What kind of room would you like?   คุณต้องการห้องพักแบบไหน 

We have …      เราม ี... 

We have five rooms with king-sized bed and one room with twin beds. 

เรามีห้องที่เป็นเตียงขนาดใหญ่ 5 ห้อง และห้องเตียงคู่ 1 ห้อง 

 

How much is that?     ราคาเท่าไร 

How much is it?      ราคาเท่าไร 

What is the price per night?    ราคาต่อคืนเท่าไร 

What’s the price per night?    ราคาต่อคืนเท่าไร 

It is … Baht.      ราคา ... บาท 

It is 1,000 Baht per night, including breakfast.  ห้องราคาคืนละ 1,000 บาท รวมอาหารเช้า 

It is 1,000 Baht per night, not including breakfast. ห้องราคาคืนละ 1,000 บาท ไมร่วมอาหารเช้า 

How long will you stay here?    คุณจะอยู่นานเท่าไร 

How many nights will you stay here?   คุณจะอยู่กี่คืน 

I will show you the room.    ฉันจะพาคุณไปชมห้อง 
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We have …      เรามี ... 

There is …      เรามี ... 

There are …      เรามี ... 

 

There is complimentary drinking water in the refrigerator. 

มีน้้าดื่มบริการฟรีอยู่ในตู้เย็น 

There is complimentary drinking water in the fridge. 

มีน้้าดื่มบริการฟรีอยู่ในตู้เย็น 

The television and the refrigerator are in the common room. 

ทีวีและตู้เย็นอยู่ในห้องส่วนกลาง 

 

 

3. ค าศัพท์ท่ีน่าสนใจ   

renovate  ปรับปรุงใหม ่ซ่อมแซม 

check in  ลงชื่อเข้าพัก 

refrigerator  ตู้เย็น 

fridge   ตู้เย็น 

complimentary บริการให้ฟรี 

common room ห้องส่วนกลาง 

 

 


