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39 ประโยคคําถามภาษาอังกฤษ เอาไวใชคุยกับนักทองเทีย่วชาว
ตางชาติ
เคยไหมเวลาเพื่อนๆเจอนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาเที่ยวประเทศไทย อยากจะคุยดวยก็ไมรูจะพูดอะไรดี บทความน้ี
ผมก็เลยมี “39 ประโยคคําถามภาษาอังกฤษ เอาไวใชคุยกับนักทองเทีย่วชาวตางชาติ”  มาฝากกัน ลองเอาไป
ฝกพูดดูนะครับ

 

 

1. How long will you stay in Thailand?  – คุณพักในประเทศไทยนานไหม

2. Do you like Thailand?- คุณชอบประเทศไทยไหม

3. Which region of Thailand do you like?  – คุณชอบภาคไหนของประเทศไทย

4. Where do you come from?  – คุณมาจากที่ไหน

5. Do you like Thai food?  – คุณชอบอาหารไทยไหม

6. What is the capital of your country? – เมืองหลวงของประเทศคุณชื่ออะไร

7. Can you speak Thai? – คุณสามารถพูดภาษาไทยไดไหม

8. What is your name? – คุณชื่ออะไร

9. What is your favourite Thai food?  – คุณชอบอาหารไทยอะไร

10. Do you like Thailand? – คุณชอบประเทศไทยไหม

11. What is your nationality? – คุณเปนคนสัญชาติใด

12. Have you ever been to Thailand before? – คุณเคยมาเมืองไทยมากอนหรือเปลา
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13. What is the weather like in your country? – ที่ประเทศของคุณมีอากาศเปนอยางไร

14. What airline did you fly to Thailand on? – สายการบินใดที่คุณบินมาเมืองไทย

15. Where will you go next? – คุณจะไปที่ไหนตอ

16. What countries do you like the most? – คุณชอบประเทศอะไรบาง

17. What country do you like most? – คุณชอบประเทศไหนมากที่สุด

18. What seasons do you like? – คุณชอบฤดูอะไร

19. Why did you come to Thailand?  – คุณมาประเทศไทยทําไม

20. How long will you stay in the school?  – คุณจะอยูในโรงเรียนนานเทาไร

21. What is your religion? – คุณนับถือศาสนาอะไร

22. How many people are there in your family? – ในครอบครัวของคุณมีสมาชิกกี่คน

23. What is your full name? – ชื่อเต็มของคุณชื่ออะไร

24. When did you arrive in Thailand? – คุณมาถึงเมืองไทยเมื่อไร

25. What work do you do? – คุณทํางานอะไร

26. What is your favourite hobby? – งานอดิเรกที่คุณชื่นชอบคืออะไร

27. How did you come to Thailand?  – คุณมาเมืองไทยอยางไร

28. What do you like to read? – คุณชอบอานหนังสืออะไร

29. What is your favourite city in Thailand? – คุณชอบเมืองอะไรในประเทศไทย

30. What do you like in Thailand? – คุณชอบอะไรในเมืองไทย

31. Will you go to Chiang Mai? – คุณจะไปเชียงใหมใชไหม

32. Have you ever been to Phuket? – คุณเคยไปภูเก็ตไหม

33. Do you like Thai people?- คุณชอบคนไทยหรือไม

34. How many people did you come with to Thailand?  – มีคนกี่คนที่มาประเทศไทยกับคุณ

35. How many people are there in your country? – ในประเทศคุณมีประชาชนกี่คน

36. How many seasons are there in your country? – ในประเทศคุณมีฤดูกี่ฤดู

37. What is your favourite place in Thailand? – สถานที่โปรดปรานของคุณในประเทศไทยคืออะไร

38. Is it hot in Thailand? – ในประเทศไทยรอนใชไหม

39. What is your favourite animal? – สัตวอะไรที่คุณชื่นชอบ
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