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ค าน า 
หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นเอกสารส าหรับผู้ขับรถแท็กซี่ในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศ  ซึ่งอาจ

ช่วยให้สื่อสารกับลูกค้าชาวต่างประเทศได้ได้ดีขึ้นและส่งผลให้การบริการนั้นเกิดความพึงพอใจและความ
ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศ 

คู่มือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิจัยการพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถ
แท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเนื้อหาในแต่ละบทนี้จะจ าแนกสถานการณ์การสนทนาระหว่างผู้ขับรถแท็กซี่กับ
ผู้โดยสารชาวต่างประเทศ  โดยเร่ิมต้นจากการทักทายและการเชื้อเชิญผู้โดยสารจนกระทั่งการกล่าวขอบคุณและ
การอ าลาผู้โดยสาร   ส าหรับภาคผนวกได้รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวกับจ านวนและตัวเลข ค าศัพท์เกี่ยวกับการบอก
ทิศทาง รวมไปถึงค าศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆและรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานคร  

คู่มือภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้โดยดี  
เนื่องจากได้รับค าแนะน าของคณะท่านอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยซึ่งประกอบด้วย    ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.                 และอาจารย์ Richard Lavis   ผู้ซึ่งคอยให้ค าปรึกษาและตรวจสอบแก้ไขอย่างละเอียดจน
ท าให้คู่มือเล่มนี้ได้ท าการจัดพิมพ์ขึ้นและสามารถน าไปเผยแพร่แก่ผู้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สมบูรณ์แบบ   ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดท าจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านและผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ทุก
ท่าน ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและถ่ายท าภาพประกอบมา ณ ที่นี้ 
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บทที ่1 
การทักทายและการเช้ือเชิญผู้โดยสาร Greetings and inviting 

 

 

 

การทักทายเป็นมารยาทอย่างหนึ่งทางสังคมที่ทุกเชื้อชาติพึงปฏิบัติกันมา การทักทายถือเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สุด เนื่องจากจะช่วยสร้างความประทับใจและความเป็นไมตรีจิตที่ดีต่อกันในการบริการนั่นเอง  ในบทนี้ เป็น
การใช้ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการทักทายและเชื้อเชิญตลอดจนรับผู้โดยสารเพื่อไปจุดหมายปลายทางที่
ต้องการ 
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สถานการณ์ท่ี 1: การทักทายทั่วไป 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good morning, sir. 
How are you today? 

กึ่ด มอร์นิ่ง, เซอร์. ฮาว อาร์ ยู ทู

เดย?์ 

สวัสดีครับคุณผู้ชาย  
วันน้ีเป็นอย่างไรบ้างครับ 

I’m fine. Thank you. 

แอม ไฟน์. แธ้งค์ คิ่ว. 
ผมสบายดีครับ ขอบคุณครับ 

I’m fine, thank you. And 
how are you? 

แอม ไฟน,์ แธ้งค์ คิ่ว. แอนด์ ฮาว อาร์ 
ยู? 

ผมสบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ
สบายดีไหมครับ 

 

(2) 



สถานการณ์ท่ี 2: การทักทายผู้โดยสาร 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

                                                                 

 

 

สถานการณ์ท่ี 3: การเชื้อเชิญผู้โดยสารขึ้นรถ 

Good afternoon, ma’am. 
Can I help you? 

กึ่ด อาฟเทอะนูน, แมม. แคน ไอ เฮ้ลพ์ ย?ู 

สวัสดีครับคุณผู้หญิง 

มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ 
 

Okay, ma’am. 

โอเค, แมม. 

ได้เลยครับคุณผู้หญิง 

 

Yes, I want to go to Central 
Plaza? 

เยส, ไอ ว้อนท์ ทู โก ทู เซ็นทรัล 
พลาซ่า 

ใช่คะ ฉันต้องการไปห้างเซ็นทรัล 
 

(3) 

(4) 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Hello. Do you need a taxi? 

เฮลโล,่ ดู ยู นี้ด อะ แท็กซี่? 

สวัสดีครับ คุณต้องการรถแท็กซี่ไหมครับ 

Yes, I do. 

เยส, ไอ ดู. 
ฉันต้องการรถคันนึง 

Please get in, ma’am. 

พลีส เก็ท อิน, แมม. 
เชิญขึ้นรถครับคุณผู้หญิง 



 ส านวนเพิ่มเติม  

ส านวน ค าอ่าน ความหมาย 

How’s it going? ฮาวส์ อิท โกอิ้ง? สบายดีไหม 

May I help you? เม ไอ เฮ้ลพ์ ยู? มีอะไรให้ช่วยไหม 
Would you like me to help? วู้ด ยู ไลค์ มี ทู เฮ้ลพ์? ต้องการให้ช่วยอะไรไหม 

Please enter, sir. พลีส เอ้นเทอร์,เซอร.์ เชิญขึ้นรถครับคุณผู้ชาย 

 

ค าศัพท์ประจ าบท   

ส านวน ค าอ่าน ความหมาย 

Can  แคน สามารถ 
Help เอ้ลพ ์ ช่วยเหลือ 

Today ทูเดย์ วันนี้ 
Fine ไฟน ์ สบายดี 

Please พลีส ได้โปรด/เชิญ 
 

 

สรุป 
ในบทนี้ได้น าเสนอค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการทักทายต้อนรับ การเชื้อเชิญผู้โดยสาร และการ

เสนอแนะการบริการรถแท็กซี่รับจ้าง ซึ่งท่านสามารถน าส านวนดังกล่าวและค าศัพท์ไปใช้ให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีส านวนเพิ่มเติมและค าศัพท์ประจ าบทให้ท่านได้น าไปใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการบริการนั่นเอง 
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บทที2่ 
การสอบถามจุดหมายปลายทาง  Asking for Destination 

 

 

 

เมื่อมีผู้โดยสารชาวต่างชาติต้องการใช้บริการให้พาไปยังสถานที่ที่ใดที่หนึ่ง ผู้โดยสารจึงเข้ามาสอบถาม
ผู้ขับรถแท็กซี่ก่อนว่าจะสามารถไปส่งยังสถานที่นั้นๆได้หรือไม่ รวมทั้งมีการสอบถามระยะทางของจุดหมาย
ปลายทางที่ต้องการ ผู้ขับรถแท็กซี่จึงจ าเป็นต้องให้ค าตอบและอธิบายข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้โดยสารด้วยเช่นกัน 

ในบทนี้เป็นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสอบถามสถานที่ และเส้นทางรวมถึงการบอกจุดหมายปลายทางที่
ต้องการไป ที่ท่านอาจน าไปใช้ได้ตามความเหมาะสม 
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สถานการณ์ท่ี 1: ลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาสอบถามเส้นทาง 

 

 

      

                                                                                                     

 

 

                                                    

 

 

I see. Thank you. 

ไอ ซี. แธ้งค์ คิ่ว. 
อ๋อ ขอบคุณค่ะ 

 

Go straight ahead 
and turn left. 

โก สเทรท อะเฮด แอนด์ เทริน์ เล็ฟท์. 

เดินตรงไปข้างหน้าและเลี้ยวซ้ายครับ 

My pleasure. 

มาย เพลสเชอร.์ 
ด้วยความยินดคีรับ 

 

(7) 

Excuse me. Where is the 
nearest hospital? 

เอ็กซ์คิ้ว มี.  แวร์ อิส เดอะ เนียร์เร้สท์ 

ฮอสพิท้อล? 
ขอโทษนะค่ะโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่

ไหนหรอค่ะ 



สถานการณ์ท่ี 2: ลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาสอบถามระยะทางที่ต้องการจะไป 

 

 

                                                                    

                                

                                                              

 

                                    

 

 

 

Could you take me there? 

คู้ด ยู เทค มี แดร์? 

คุณช่วยพาผมไปที่นั่นหน่อยได้ไหม 

It’s not that far. 

อิทส์ น็อต แดท์ ฟาร์. 
ไม่ไกลมากหรอกครับ 

Certainly, sir. 

เซอเท่ินลี่, เซอร์. 

ได้เลยครับคุณผู้ชาย 
 

(8) 

Excuse me. Is MBK far from here? 

เอ็กซ์คิ้ว มี. อิส เอ็มบีเค ฟาร์ ฟอร์ม เฮียร์? 

ขอโทษนะครับ ห้างมาบุญครองอยู่ไกลจาก        
ที่นี่ไหมครับ 



สถานการณ์ท่ี 3: การสอบถามจุดหมายปลายทางจากลูกค้าชาวต่างชาติ   

       

 

 

 

                                              

      

         

 

 

 

 

 

Where would you like 
to go? 

แวร์ วู้ด ยู ไลค์ ทู โก? 

คุณต้องการเดินทางไปที่ไหน
ครับ 

Of course. I can take you there. 

อ๊อฟ ค้อส. ไอ แคน เทค ยู แดร์. 

รู้จักครับ ผมสามารถพาคุณไปที่นั่นได้ครับ 

I’d like to go to Siam 
Paragon. 

ไอ ไลค์ ทู โก ทู สยาม พารากอน. 
ผมต้องการจะไปสยามพารากอนครับ 

 

(9) 



สถานการณ์ท่ี 4: การบอกจุดหมายปลายทางแต่ไม่สามารถไปส่งได้  

 

                                                                                                

 

  

 

              

 

 

 

 

 

Hello. I want to go to Khao San Road. 

เฮลโล่. ไอ ว้อนท์ ทู โก ทู ข้าวสาร โร้ด. 
สวัสดีครับ ผมต้องการไปถนนข้าวสาร 

That’s all right. Thanks. 

แดท้ส์ ออ ไรท์. แธ้งค์. 
ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณ 

Sorry, ma’am. 
I’m getting off work soon. 

ซอร์ร่ี. แมม. แอม เก็ทท่ิง อ๊อฟ เวริค์ ซูน 

ขอโทษด้วย ผมเลิกงานแล้วครับ 

 

(10) 



ส านวนเพิ่มเติม  

ส านวน ค าอ่าน ความหมาย 

Where do you want to go? แวร์ ดู ยู วอนท์ ทู โก? คุณต้องการจะไปที่ไหน 

Where are you going? แวร์ อาร์ ยู โกอิ้ง? คุณจะเดินทางไปที่ไหน 

You’re welcome. ยัวร์ เวล้คัม. ด้วยความยินด ี

 

ค าศัพท์ประจ าบท  

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

Excuse me เอ็กซ์ คิ๊ว ม ี ขอโทษ (ใช้พูดก่อนกระท า) 
Far ฟาร์ ไกล 

Here เฮียร์ ที่นี ่
Take เทค พา, น า 

Certainly เซอร์เทินลี ่ ได้, แน่นอน 

 

สรุป 
ในบทนี้เป็นการน าเสนอค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการบอกจุดหมายปลายทางและบอกสถานที่ที่

ต้องการจะไป เมื่อมีผู้โดยสารเรียกใช้บริการผู้ขับรถแท็กซี่ก็สามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างชัดเจนเพื่อให้การ
เดินทางไปยังที่หมายต่างๆได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้ค าศัพท์และส านวนอ่ืนๆที่มี
ความหมายใกล้เคียงจากตัวอย่าง แล้วน ามาใช้ในการบริการของท่านได้เช่นกัน 
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บทที ่3 
การขอให้กล่าวซ้ า Asking for repeating 

 
 

 
 

 

เมื่อมีลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาสนทนากับท่าน บางคร้ังท่านอาจไม่สามารถเข้าใจส านวนนั้นๆหรือฟังไม่
ชัดเจน  เนื่องจากลูกค้าชาวต่างชาติพูดเบาหรือพูดเร็วเกินไป ส าหรับเนื้อหาในบทนี้เป็นการน าเสนอค าศัพท์และ
ส านวนที่เกี่ยวข้องกับการขอให้ชาวต่างชาติพูดซ้ าอีกครั้ง พูดให้เสียงดังขึ้น หรือพูดให้ช้าลง 
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สถานการณ์ท่ี 1: การขอให้ลูกค้าชาวต่างชาติพูดซ้ าอีกคร้ัง 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

Could you take me to 
Chatuchak Market? 

คู้ด ยู เทค มี ทู จตุจักร มาร์เก็ต? 

คุณช่วยไปส่งฉันที่ตลาดนัดจตุจักรได้
ไหมคะ 

 

Could you repeat 
that, please? 

คู้ด ยู รีพีท แด้ท, พลีส? 

กรุณาพูดซ้ าอีกครั้งได้
ไหมครับ 

 

Could you take me to 
Chatuchak Market? 

 

OK. Thank you. 

โอเค. แธ้งค์ คิ่ว. 
โอเค ขอบคุณครับผม 
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สถานการณ์ท่ี 2: การขอให้ลูกค้าชาวต่างชาติพูดให้เสียงดังขึ้น 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I want to go to BTS station. 

ไอ ว้อนท์ ทู โก ทู บีทีเอส สเตชั่น. 
ผมต้องการไปสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

 
Could you speak 
louder, please? 

คู้ด ยู สปีค ลาวเดอร์, พลีส? 

กรุณาช่วยพูดให้ดังกว่านี้ได้
ไหมครับ 

 

I want to go to 
BTS station. 

 

I see. Thank you. 

ไอซี. แธ้งค์ คิ่ว. 
อ๋อ ขอบคุณครับ 
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สถานการณ์ท่ี 3: การขอให้ลูกค้าชาวต่างชาติพูดช้าลงกว่าเดิม 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Where are you going? 

แวร์ อาร์ ยู โกอิ้ง? 

คุณจะเดินทางไปไหนหรอครับ 
 

I’m going to the Grand 
Palace. 

แอม โกอิ้ง ทู เดอะ แกรนด์ แพเลซ. 

ผมจะไปพระบรมมหาราชวัง 
 

Could you speak slowly, 
please? 

คู้ด ยู สปีค สโลลี,่ พลีส? 

ช่วยกรุณาพูดช้าลงกว่านี้ได้ไหม 

 

I’m going to 
the Grand 

Palace. 
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ส านวนเพิ่มเติม           

ส านวน ค าอ่าน ความหมาย 

Can you repeat that, 
please? 

แคน ยู รีพีท แด๊ท, พลีส? พูดอีกครั้งได้ไหม 

Again, please? อะเกน พลีส? อีกครั้งได้ไหม 
Can you speak louder, 

please? 
แคน ยู สปีค ลาวเดอร์, 

พลีส? 

พูดให้ดงัขึน้กว่านี้ได้ไหม 

Can you speak slowly, 
please? 

แคน ยู สปีค สโลลี่, พลีส? พูดให้ช้าลงกว่านีไ้ด้ไหม 

Please say that again. พลีส เซย์ แด้ท อะเกน กรุณาพูดซ้ าอีกครั้ง 
 

ค าศัพท์ประจ าบท  

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

Repeat รีพีท ซ้ า 
Speak สปีค พูด 
Slowly สโลวลี่ ช้าๆ 
Louder ลาวเดอร์ เสียงดัง 

 
 

สรุป 

ในบทนี้เป็นการใช้ภาอังกฤษเพื่อขอร้องให้ผู้โดยสารกล่าวซ้ าเมื่อท่านไม่เข้าใจที่ลูกค้าชาวต่างชาติพูด 
ในการขอให้ลูกค้าชาวต่างประเทศพูดอีกคร้ัง พูดดังขึ้น และพูดช้าลง เพื่อให้ทราบถึงจุดหมายปลายทางที่ลูกค้า
ต้องการ ซึ่งสามารถน าไปใช้ให้เหมาะสมเพื่อการสนทนากับลูกค้าชาวต่างชาติให้เข้าใจอันดีต่อกันในการบริการ
ต่อไป 

 

 

บทที ่4 
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การนัดหมายผู้โดยสารไวล้่วงหน้า Making appointments 
 

 

 

ในบางคร้ัง ผู้โดยสารชาวต่างชาติต้องการที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยการนัดหมายกับผู้ขับรถ
แท็กซี่ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ไปรับตามวันเวลาที่ก าหนด ท่านจ าเป็นต้องใช้ส านวนภาษาอังกฤษเพื่อการนัดหมายกับ
ลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งอาจเป็นทางโทรศัพท์หรือการนัดหมายโดยตรง  ดังสถานการณ์ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 



สถานการณ์ท่ี 1: ลูกค้านัดหมายไว้ล่วงหน้าให้มารบั 

 

    
 

 

   

   

 
 

 

           

 

 

 

Could you pick me up at the 
hotel tomorrow? 

คู้ด ยู พคิ มี อัพ แอท้ เดอะ โฮเท็ล? 

พรุ่งนี้คุณช่วยมารับผมที่โรงแรมได้ไหม 

 

Yes, sir. What time? 

เยส, เซอร์. ว้อท ไทม?์ 

ได้เลยครับคุณผู้ชาย กี่โมงครับ 

At nine o’clock in the morning. 
Don’t be late. 

แอ้ท ไนน์ โอ คล๊อค อิน เดอะ มอร์นิ่ง. 

โดน้ท์ บี เล็ท. 

เก้าโมงเช้านะครับ มาให้ตรงเวลานะ 
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สถานการณ์ท่ี 2: ลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาขอเช่ารถและนัดหมายให้มารับ 

 

 

 

 

 

 

 

Hello. I want a taxi to Pattaya next week. 

ฮัลโล่, ไอ ว้อนทฺ อะ แท็กซี่ ทู พัทยา เน็กซฺ วีค. 
สวัสดีค่ะ ฉันต้องการรถแท็กซ่ีคนันึง ผมจะขอเช่ารถคุณไป

พัทยาอาทิตย์หน้า 

All right. But you have to pay for the gas, 
ok? Where can I pick you up? 

ออล ไร้ท,์ บั๊ท ยู แฮฟ ทู เพย์ ฟอร์ เดอะ แก๊ส, โอเค๊? 
แวร์ แคน ไอ ปิค ยู อัพ? 

ได้เลย. แต่คุณต้องจ่ายค่าน้ ามันให้ผมนะครบั 
แล้วผมสามารถไปรับคุณได้ที่ไหนครับ? 

 

OK. No problem. 

โอเค. โน พร้อพเบล้ม 

ได้เลยไม่มีปัญหา 
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ส านวนเพิ่มเติม  

ส านวน ค าอ่าน ความหมาย 

Could you tell me       
the time? 

คู้ด ยู เท็ล มี เดอะ ไทม์? คุณช่วยบอกเวลาให้ฉัน       
ได้ไหม 

Where is it? แวร์ อิส อิท? อยู่ที่ไหน 
Be on time. บี ออน ไทม.์ มาให้ตรงเวลา 

 

ค าศัพท์ประจ าบท  

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

Tomorrow ทูมอร์โร่ว พรุ่งนี ้
Oil ออย น้ ามัน 

Pick ปิค รับ 
Pay เพย ์ จ่าย/ช าระ 
Late เล็ท สาย 

 
 

สรุป 

ในบทนี้เป็นการน าเสนอค าศัพท์และส านวนเพื่อใช้ในการนัดหมายสถานที่และเวลาตามที่ผู้โดยสาร
ต้องการ เพื่อท่านสามารถน าส านวนและค าศัพท์ภาษาอังกฤษไปใช้ในการสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าชาวต่างชาติ
ได้อย่างมั่นใจในการบริการ 
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บทที่ 5 
การบอกราคา Telling about the Fares 

 
 

 
 

 
เมื่อมีการพูดคุยเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าชาวต่างชาติต้องการเดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้

ขับรถแท็กซี่รับจ้างควรบอกราคาค่าโดยสารให้ชัดเจนกับลูกค้าในกรณีที่ไม่ใช้มิเตอร์ในรถ ดังนั้นส านวนและ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบอกราคา หรือต่อรองราคา จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องใช้ในการสื่อสาร เพื่อความ
เข้าใจที่ถูกต้อง 
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สถานการณ์ท่ี 1: ผู้โดยสารสอบถามราคาค่าโดยสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How much does it cost to Siam 
Museum? 

ฮาว มัช ด้าส อิท ค้อสท์ ทู สยาม มิวเซียม. 
ไปพิพิธภัณฑ์สยามราคาเท่าไหร่ครับ 

 
 

The price starts at thirty-five baht, sir. 

เดอะ ไพร้ซ สทาร์ท แอท เทอร์ท่ี - ไฟฟ์ บาท, เซอร์. 
ราคาเร่ิมต้นที่สามสิบห้าบาทครับคุณผู้ชาย 
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สถานการณ์ท่ี 2: ผู้โดยสารมีการต่อรองราคาค่าโดยสาร 

 

 

     

 

 

 

 
                                                                           

                                                                   

 

 

 

It’s fifty three baht, sir. 

อิทส ฟิฟท่ีทรี บาท, เซอร์. 
ราคาห้าสิบบาทครับคุณผู้ชาย 

 

Can you give me a discount? 

แคน ยู กีฟ มี อะ ดิสเค้านท์? 

คุณช่วยลดราคาให้ผมบ้างได้ไหมครับ 

The traffic is very bad. This is the best rate. 

เดอะ แทรฟฟิค อิส เวรี แบด. ดีส อิส เดอะ เบสท์ เรท. 
รถติดมากเลยครับ ราคานี้เหมาะสมที่สุดแล้ว 

I want to go to the airport. 

ไอ ว้อนท ทู โก ทู ดิ แอร์พอร์ต. 
ผมต้องการไปสนามบินครับ 
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สถานการณ์ท่ี 3: ผู้โดยสารขอเปลี่ยนเส้นทาง 

 

               

        

             

 

 

 

                        

 

                                     

 

 

 

สถานการณ์ท่ี 4: เมื่อส่งผู้โดยสารถึงที่หมายและเก็บค่าโดยสาร 

 

I’m in a hurry. Can you take the express way? 

แอม อิน อะ เฮอรี. แคน ยู เทค เดอะ อิคซ์เพรส เวย์? 
ผมรีบครับ ได้โปรดขึ้นทางด่วนได้ไหม 

Yes,sir. But you have to pay 40 baht toll 
fee. 

เยส, เซอร์. บัท ยู แฮฟ ทู เพย์ โฟร์ทท่ี บาท โทล ฟี. 
ได้ครับคุณผู้ชาย แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสี่สิบบาทเอง

นะครับ 

That’s all 
right. 

แด้ทส ออล ไรท์. 
ไม่เป็นไรครับ 

Here we are, sir. 

เฮียร์ วี อาร์, เซ่อะ 

ถึงแล้วครับท่าน 
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ส านวนเพิ่มเติม  

ส านวน ค าอ่าน ความหมาย 

It isn’t expensive. อิท อิสซึ่น เอ็กแพนซีพ. ราคานี้ไม่แพงนะ 
Here’s your change. เฮียร์ส ยัวร์ เช้นจ์. นี่เงินทอนของคุณ 

How much? 

ฮาว มัช? 

เท่าไหร่ครับ 

The fare is eighty five baht. 

เดอะ แฟร์ อีส เอ้จท์ท่ีไฟฟ์ บาท. 
ค่าโดยสารแปดสิบห้าบาทครับ 

Here you are. 

เฮียร์ ยู อาร์. 
นี่ครับ 
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It’s a long way. อิทส อะ ลอง เวย์. ทางมันไกล 

 

ค าศัพท์ประจ าบท 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

Change เช้นจ์ เงินทอน 
Discount ดิสเค้านท ์ ลดราคา 

Rate เรท ราคา 
Traffic jam แทรฟฟิค แจม การจราจรติดขัด 

Fare แฟร ์ ค่าโดยสาร 

 
 

สรุป 

 ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่น าเสนอในบทนี้ เกี่ยวข้องกับการตกลงราคา การต่อรองค่าโดยสาร 
การเรียกเก็บค่าโดยสาร ตลอดจนในกรณีที่ผู้โดยสารขอเปลี่ยนเส้นทางให้ขึ้นทางด่วน ซึ่งท่านสามารถน าไปใช้
ในการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติได้ตามความต้องการและเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่6 
การเตือนผู้โดยสารก่อนลงจากรถ Reminding of the belongings 

 
 

 
 

 

เมื่อส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางแล้ว บางคร้ังผู้โดยสารก็เร่งรีบลงจากรถ โดยที่ ลืมคิดถึงความ
ปลอดภัยและตรวจทรัพย์สินก่อน จึงอาจเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ผู้โดยสารต้องเดือดร้อน ดังนั้นผู้ขับรถที่ดีควร
แสดงความใส่ใจโดยเตือนผู้โดยสารก่อนลงจากรถทุกคร้ัง ดังนั้นค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษในบทนี้จะ
เป็นการใช้เพื่อเตือนผู้โดยสารไม่ให้ลืมสิ่งของ 
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สถานการณ์ท่ี 1: การเตือนผู้โดยสารให้ระวังมอเตอร์ไซค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please watch out for the motorcycle on the left side. 

พลีส วอทช์ เอ้าท์ ฟอร์ เดอะ มอเตอร์ไซค์เคิล ออน เดอะ  เล็ฟท์ ไซด์. 
โปรดระวังรถมอเตอร์ไซค์ด้านซ้ายมือนะครับ 

You’re welcome. 

ยัวร์ เว้ล คัม. 
ด้วยความยินดีครับ Oh! Many thanks. 

โอ้! เมนนี่ แธ้งค์ส. 
โอ้ ขอบคุณมากค่ะ 
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 สถานการณ์ท่ี 2: การเตือนผู้โดยสารอย่าลืมของ 

 

 

 

 

 

         

       

 

ส านวนเพิ่มเติม 

Please take your bag before leaving the 
car. 

พลีส เทค ยัวร์ แบ็ค บิฟอร์ ลีฟวิ่ง เดอะ คาร์. 
โปรดตรวจกระเป๋าก่อนลงจากรถด้วยนะครับ 

That’s fine. 

แด้ทส ไฟน์. 
ไม่เป็นไรครับ 

Thank you. 

แธ้งค์ คิ่ว. 

ขอบคุณครับ 
 

(29) 

(30) 



ส านวน ค าอ่าน ความหมาย 

Please be careful. พลีส บี แคร์ฟูล. โปรดระวังด้วยนะครับ 

Please beware the car. พลีส บิแวร์ เดอะ คาร์. โปรดระวังรถด้วยนะครับ 

Please don’t forget the 
luggage before leaving 

the car. 

พลีส ด้อท ฟอร์เกท เดอะ 
ลักค์เก็จ บิฟอร์ ลีฟวิ่ง          

เดอะ คาร.์ 

โปรดอย่าลืมกระเป๋าก่อน
ออกจากรถด้วยนะ 

 

ค าศัพท์ประจ าบท 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

Watch out วอทช์ เอ้าท ์ ระวัง 
Belonging บิลองอิ้ง ส าภาระ 

Check เช็ค ตรวจ/ส ารวจ 
Leave ลีฟ ออก,ลง 

 
 

สรุป 

ในบทนี้ได้น าเสนอค าศัพท์และส านวนส าหรับการเตือนผู้โดยสารก่อนลงจากรถแท็กซี่  เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ท่านได้น าไปใช้ในการบริการลูกค้าชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความใส่ใจต่อผู้โดยสาร 

 

 

 

 

 



บทที ่7 
การกล่าวขอบคุณและกล่าวอ าลาผู้โดยสาร   

Thanking and saying goodbye 
 
 

 

 
การกล่าวขอบคุณและการกล่าวอ าลาเป็นมารยาทที่ดี จะช่วยสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารให้

กลับมาใช้บริการอีกคร้ัง ในบทนี้ได้น าเสนอส านวนและค าศัพท์ส าหรับการกล่าวขอบคุณและการอ าลาให้
เลือกใช้ได้หลาหลาย 
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สถานการณ์ท่ี 1: การกล่าวขอบคุณผู้โดยสาร 

 

 

 

 

 

      

                          

 

 

 

 

Thank you very much. 

แธ้งค์ คิ่ว, เวร่ี มัช. 
ขอบคุณมากครับ 

 

That’s OK. 

แด้ทส โอเค. 
ไม่เป็นไร 

 

Here you are. One hundred baht. 
Please keep the change. 

เฮียร์ ยู อาร์. วันฮันเดรท บาท. พลีส คี้พ เดอะ 
เช้นจ์. 

นี่คะ หนึ่งร้อยบาท ไม่ต้องทอนนะคะ 
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สถานการณ์ท่ี 2: การกล่าวอ าลาผู้โดยสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you. 

แธ้งค์ คิ่ว. 
ขอบคุณครับ 

Good bye. Have a good trip. 

กึ่ด บาย. แฮฟ อะ กู๊ด ทริป  
ลาก่อนครับ เที่ยวให้สนุกนะครับ 

 

Good bye. 

กึ่ด บาย. 
ลาก่อนครับ 
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ส านวนเพิ่มเติม  

ส านวน ค าอ่าน ความหมาย 

Have a good day. แฮฟ อะ กู๊ด เดย์ โชคดีนะ 
Have a nice visit. แฮฟ อะ ไนซฺ วิสิท เที่ยวให้สนุก 

Bon voyage. บอง โวย้าจ ขอใหเ้ดินทางปลอดภัย 
Good luck. กึ่ด ลัค โชคดีนะ 

Have a nice day. แฮฟ อะ ไนส์ เดย์ ขอใหโ้ชคดีนะ 

 

ค าศัพท์ประจ าบท  

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

Keep คี้พ เก็บ 
Bye บาย ลาก่อน 
Trip ทริป การเดินทาง 

 

สรุป 
ในบทนี้กล่าวถึงส านวนและค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ส าหรับการกล่าวขอบคุณและการกล่าวอ าลา

ผู้โดยสารก่อนลงจากรถแล้ว รวมทั้งการอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ 
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