ภาษาอังกฤษสาหรับแท็กซี่
บทสนทนา
ผูโ้ ดยสาร

ไปวัดพระแก้วค่ะ
Go to Grand palace.
(โก ทู แกรนด์ พาเลซ)

แท็กซี่ 1

ขอโทษครับผมจะส่ งรถแล้วครับ
I’m so sorry; I’m going to turn in the car now.

(แอม โซ ซอรี่ , แอม โกอิ้ง ทู เทิร์น อิน เดอะ คาร์ นาว)
..............................................................................................................
ผูโ้ ดยสาร
ไปวัดพระแก้วไหมคะ
Do you go to theGrand palace?
(ดู ยู โก ทู เดอะแกรนด์ พาเลซ)
แท็กซี่ 2

ไปครับเชิ ญขึ้นรถเลยครับ
Yes, get in the car please.
(เยส, เก็ท อิน เดอะ คาร์ พลีส)

ผูโ้ ดยสาร

20 นาทีจะถึงไหมคะ
Will I get there in twenty minutes?
(วิล ไอ เก็ท แดร์ อิน ทเวนที่ มินิทส์)

แท็กซี่ 2

ตอนนี้รถติดมากผมแนะนําให้ข้ ึนทางด่วนครับ
There is a lot of traffic now, I suggest using the high way Sir/Mam.
(แด อีส อะ ลอท ออฟ ทราฟฟิ ค นาว, ไอ ซัคเจสท์ ยูสซิ่ ง เดอะ ไฮ เวย์ เซอ/แหม่ม)

ผูโ้ ดยสาร

ค่ะ ช่วยเร่ งหน่อยนะคะฉันนัดเพื่อนไว้
Alright! Can you hurry? I have an appointment.
(ออลไรท์, แคน ยู เฮอรี่ , ไอ แฮฟ แอน แอพพ้อยท์เม้นท์

แท็กซี่ 2

ได้ครับขอค่าทางด่วน50 บาทด้วยครับ
Yes Sir/Mam. High way fees fifty baht please.
(เยส เซอ/แหม่ม.ไฮ เวย์ ฟี ส์ ฟิ ฟ ที่ บาท พลีส)

ผูโ้ ดยสาร

นี่ค่ะคุณช่วยเบาแอร์ หน่อยได้ไหมคะ
Here it is. Canyouplease turn the air-conditionerdown?
(เฮียร์ อิท อีส. แคนยูพลีส เทิร์น ดิ แอร์ -คอนดิชนั่ เนอร์ ดาวน์)

แท็กซี่ 2

ได้ครับ
Yes Sir/Mam.
(เยส เซอ/แหม่ม)

แท็กซี่ 2

ถึงแล้วครับแต่ตรงนี้จอดรถไม่ได้
Here we are, but we can’t park here.
(เฮียร์ วี อาร์ , บัท วี แค้นท์ พาร์ค เฮียร์ )

ผูโ้ ดยสาร

งั้นลงข้างหน้าก็ได้ค่ะ
Go little more forward then.
(โก ลิตเทิ่ล มอร์ ฟอร์ เวิร์ด เด็น)

แท็กซี่ 2

ทั้งหมด 158 บาทครับ
One hundred and fifty eight baht please.
(วัน ฮันเดร็ ด แอนด์ ฟิ ฟที่ เอธ บาท พลีส)

ผูโ้ ดยสาร

นี่ 1,000 บาทค่ะ
Here’s athousand baht.
(เฮียส์ อะเธาเซินด์ บาท)

แท็กซี่ 2

มีแบงค์ยอ่ ยไหมครับผมไม่มีเงินทอน
Do you have smaller change? I don’t have any change.
(ดู ยู แฮฟ สมอลเล่อ เช้นจ์, ไอ ด๊อนท์ แฮฟ เอนนิ เช้นจ์)

ผูโ้ ดยสาร

นี่ 200 บาทค่ะ 2 บาท ไม่ตอ้ งทอนแล้วค่ะ
Here is two hundred baht, keep the change.
(เฮียร์ อีส ทู ฮันเดร็ ด บาท, คีพ เดอะ เช้นจ์)

แท็กซี่ 2

ขอบคุณครับนี่เงินทอน40 บาทครับ
Thank you. Here is your forty bahtchange.
(แต๊ง กิ้ว. เฮียร์ อีส ยัว โฟร์ที่ บาทเช้นจ์)

แท็กซี่ 2

โปรดอย่าลืมสิ่ งของของท่านนะครับ
Don’t forget your belongingsSir/Mam.
(ด๊อนท์ ฟอร์ เก็ท ยัว บีลองกิ้งส์ เซอ/แหม่ม)

แท็กซี่ 2

โชคดีครับ
Good luck.
(กู้ ดลักค์)
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