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Speak Up : Catering & Wedding Sales Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงและงานแต่งงาน) ตอน 1 

 

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ "ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงและงานแต่งงาน" จากรายการ Speak Up 

 
1. บทสนทนาระหว่างผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงและงานแต่งงานและลูกค้า 
 
Conversation  บทสนทนา 
Client How are you? 

 คุณสบายดีไหม 

Catering & Wedding Sales Manager I’m fine. Are you Mr. Charlie, right? 

 สบายดี คุณคือคุณชาลีใช่ไหมคะ 

Client Yes, I’m Mr. Charlie. Are you Nan? 

 ใช่ ผมคือชาลี และคุณคือแนนใช่ไหม 

Catering & Wedding Sales Manager Yes. 

 ใช่ค่ะ 

Client Nice to meet you. 

 ยินดีที่ได้รู้จัก 

Catering & Wedding Sales Manager Nice to meet you too. 

 ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ 

Client My question was: I have a company, of course, 

 ที่ผมเคยถามไว้คือผมมีบริษัท 

and I need a ballroom or a conference room for at least 

100 people. 

 และผมต้องการห้องโถงใหญ่หรือห้องประชุมส าหรับ 100 คน 
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Catering & Wedding Sales Manager Yes, we have a ballroom that can accommodate  

 100 people. 

 ใช่ เรามีห้องโถงใหญ่ที่สามารถรองรับได้ถึง 100 ท่าน 

 Now, our ballroom is available.  

 May I show you the ballroom? 

 ตอนนี้ห้องโถงใหญ่ของเรายังว่างอยู่  

 ฉันขอพาคุณไปชมนะคะ 

Client Yes, please. Thank you very much. 

 ได้ ขอบคุณมาก 

 Can we go now? 

 เราไปตอนนี้เลยได้ไหม 

Catering & Wedding Sales Manager Yes. 

 ได้ค่ะ 

Client Thank you. 

 ขอบคุณ 

 

Catering & Wedding Sales Manager How may I assist you? 

 ฉันช่วยคุณอย่างไรได้บ้าง 

 What would you like to do? 

 คุณอยากให้ท าอะไรบ้าง 

 Do you need accommodations or catering? 

 คุณต้องการที่พักหรือการจัดเลี้ยงไหม 

 Would you like to book for a meeting? 

 คุณต้องการจองเพ่ือการประชุมไหม 

 Would you like to book a room? 

 คุณต้องการจองห้องไหม 
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Catering & Wedding Sales Manager We will show you the room. 

 เราจะพาคุณไปชมห้อง 

 

Catering & Wedding Sales Manager May I ask you what type of business you do? 

 ขอสอบถามว่าคุณท าธุรกิจประเภทไหนคะ  

Client I have a big company. We do textile and screen-printing. 

 ผมมีบริษัทใหญ่ เราท าเกี่ยวกับสิ่งทอและพิมพ์ลายผ้า 

Catering & Wedding Sales Manager May I ask how many people  

 you would like us to set up the ballroom for? 

 ขอสอบถามว่า คุณอยากให้เราจัดที่ในห้องโถงใหญ่ส าหรับกี่ท่านคะ 

Client I have 100 people that I need to be doing this. 

 ผมมีผู้เข้าประชุม 100 ท่านส าหรับงานนี้ 

 So, we will need coffee, food, and some service. 

 เราอยากให้มีกาแฟ อาหาร และการบริการอื่น ๆ ด้วย 

Catering & Wedding Sales Manager Is it a full-day meeting? 

 เป็นการประชุมแบบบเต็มวันใช่ไหม 

Client Exactly. 

 ใช่เลย 

 So, what do you have? You have like here. Oh, very nice. 

 แล้วคุณมีแบบไหนบ้าง คุณมีอย่างนี้เลย ดีมาก 

 

Catering & Wedding Sales Manager I will explain a little bit about the ballroom. 

 ฉันขออธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับห้องโถงใหญ่นะคะ 

 Our ballroom is around 446 square meters. 

 ห้องโถงใหญ่ของเราขนาดประมาณ 446 ตารางเมตร 
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Catering & Wedding Sales Manager The ceiling is around 5 meters height. 

 เพดานสูงประมาณ 5 เมตร 

 The banquet style like this can accommodate  

 around 20 round tables. 

 การจัดห้องแบบจัดเลี้ยงสามารถรองรับโต๊ะกลมได้ 20 โต๊ะ 

 And the theater style can accommodate 200 seats. 

 และการจัดแบบโรงหนัง สามารถรองรับได้ 200 ที่นั่ง 

Client Yes, I like that too. 

 ใช่ ผมก็ชอบแบบนั้นเหมือนกัน 
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2. รวมประโยคส าคัญท่ีควรรู้   

Conversation  บทสนทนา 
 

Hello. / Hi.      สวัสด ี

Good morning.      สวัสดีตอนเช้า 

How can I help you?     ให้ฉันช่วยอะไรไหม 

How can I be of service?    มีอะไรให้รับใช้ไหม  

What can I do for you?    ฉันสามารถท าอะไรให้คุณได้บ้าง 

 

How many people are coming?   มีผู้ร่วมงานก่ีท่าน 

How many guests are coming?   มีแขกมากี่ท่าน 

 

Which day would you like to book the room? คุณต้องการจองห้องวันไหน 

Which day would you like to reserve the room? คุณต้องการจองห้องวันไหน 

 

What kind of conference room do you want? คุณต้องการห้องประชุมแบบไหน 

We have ballrooms and boardrooms.  เรามีห้องโถงใหญ่และห้องประชุมผู้บริหาร 

 

This room is 450 square meters and can accommodate 100 people. 

ห้องขนาด 450 ตารางเมตร และรองรับได้ 100 ท่าน 

How many styles do you have?   มีการจัดห้องก่ีรูปแบบ 

Banquet is a round-table style.   แบบจัดเลี้ยงคือแบบนั่งโต๊ะกลม 
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3. ค าศัพท์ท่ีน่าสนใจ   

reserve    จอง 

book    จอง 

ballroom   ห้องโถงใหญ่ 

boardroom   ห้องประชุมผู้บริหาร 

capacity   ความจุ 

round table   โต๊ะกลม 

theater style   จัดแบบโรงหนัง 

accommodate   อ านวยความสะดวก 


