ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(English in Daily Life)
Shopping การซื้อของ

Opening times - เวลาเปิดร้าน






What time do you open, please?
What time do you close, please?
What are your opening hours?
Are you open all day?
Are you open on Sundays?

คุณเปิดร้านเวลากี่โมงคะ/ครับ
คุณปิดร้านเวลากี่โมงคะ/ครับ
คุณเปิดร้านเวลากี่โมงคะ/ครับ
คุณเปิดร้านทัง้ วันเลยหรือเปล่า ครับ/คะ
คุณเปิดร้านวันอาทิตย์หรือเปล่าครับ/คะ

*****************************


We're open 24/7. (24 hours a day / 7 days a week)

เราเปิดร้านทุกวัน เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงคะ



We're closed at lunchtime, between 12 and 2pm.

เราปิดร้านเวลาเที่ยงคะ ระหว่างเที่ยวถึงบ่ายสอง



We're open from 9am till 6pm, Monday to Friday.

เราเปิดร้านตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็น วันจันทร์ถงึ ศุกร์

Buying goods - การซื้อสินค้า

Do you sell ชื่อสินค้า ?
Do you have any ชื่อสินค้า ?
I am looking for ……..?
Could you tell me where ….. is ?

ตัวอย่าง
Do you sell stamp?

คุณมี...ขายไหม
คุณมี .......บ้างมั๊ย?
ฉันกาลังมองหา…..

(ดู ยู เซล แสตมป์ ? )

คุณมี แสตมป์ขายมั๊ยคะ/ครับ

คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่า....อยู่ที่ไหน

Sorry , we don’t sell them ?

เสียใจค่ะ/ ครับ, เราไม่ได้ขายของพวกนั้น
Sorry , We don’t have any left

Do you have any mangoes ?

(ดู ยู แฮพ เอนี่ แมงโก้ ?)

เสียใจค่ะ/ ครับ, เราไม่มีของเลย

คุณมีมะม่วงขายบ้างมั๊ยคะ/ครับ

I am looking for shampoo ( ไอแอม ลุคคิ่ง ฟอร์ แชมพู)
ฉันกำลังมองหำแชมพู

Could you tell me where a postcard is? (คู๊ด ยู เทล มี แวร์ อะ โพสคำร์ด อีส)
คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าโพสคาร์ดอยู่ที่ไหน

Buying goods - การซื้อสินค้า



Do you have this in a (larger/smaller size)? ดู ยู แฮฟ ดีส อิน อะ ลาจเจ้อ / สมอลเล้อ ไซด์?



คุณมีไซด์ใหญ่ / เล็ก กว่านี้มั๊ย คะ/ครับ



Do you have this in a different colour, please? ดู ยู แฮฟ ดีส อิน อะ ดิฟเฟอร์เร้น คัลเล้อ พลีส ?



คุณมีสีอื่นมั๊ยคะ / ครับ



Can I try this on?



ฉันขอลองนี่หน่อยได้ไหม?



What size do you take?



คุณใส่ ไซด์/เบอร์/ขนาด อะไร



I take a size ...



ฉันไซส์/ เบอร์/ ขนาด ...

การถามราคา
how much is this?

นี่ราคาเท่าไหร่?

how much are these?

พวกนี้ราคาเท่าไหร่?

how much does this cost?

ราคาเท่าไหร่?

I'll take it

ฉันเอาอันนี้

I'll take this

ฉันเอาอันนี้

Making payment - การจ่ายเงิน

do you take credit cards?

คุณรับบัตรเครดิตไหม?

ดู ยุ เทค เครดิต คาร์ด

can I pay by cheque?

ฉันจ่ำยด้วยเช็คได้ไหม?

แคน ไอ เพ บาย เช็ค

I'll pay in cash

ฉันจะจ่ำยเป็นเงินสด

ไอ วิล เพ อิน แคส

I'll pay by card
ไอ วิล เพ บาย คาร์ด

ฉันจะจ่ำยด้วยบัตร

Returns and complaints - การส่งคืน และการร้องทุกข์
I'd like to return this

ฉันอยากจะคืนสิ่งนี้

ไอ วู๊ด ไล้ ทู รีเทิน ดีส

I'd like to change this for a different size

ฉันอยากจะเปลี่ยนเป็นขนาดอื่น

ไอ วู๊ด ไล้ ทู แช้ง ดีส ฟอร์ อะ ดิฟเฟอร์เร้น ไซด์

could I have a refund?

ขอเงินคืนให้ฉันได้ไหม?

คู๊ด ไอ แฮฟ อะ รีฟัน

could I speak to the manager?
คู๊ด ไอ สปีก ทู เดอะ เมเนเจ้อ

ขอฉันคุยกับผู้จัดการหน่อยได้ไหม?

Useful Vocabulary

Open

เปิด

Closed

ปิดแล้ว

Open 24 hours a day

เปิด 24 ชั่วโมง

Special offer

ข้อเสนอพิเศษ

Discount

ส่วนลด

Clearance sale

ลดล้างสต๊อค

Closing down sale

ลดเพื่อปิดกิจการ

Good value

คุ้มค่า

Buy 1 get 1 free

ซื้อ 1 แถม 1

Buy 1 get 1 half price

ซื้อ 1 ครึ่งราคา 1

Half price

ครึ่งราคา

Out to lunch

ออกไปรับประทานอาหารกลางวัน

Back in 15 minutes

จะกลับมาภายใน 15 นาที

Shoplifters will be prosecuted

นักล้วงกระเป๋าจะถูกดาเนินคดีถึงที่สุด

