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การถามทาง 

การโดยสารแท็กซี ่ การคมนาคม
สาธารณะ

การสนทนาเรื่องสภาพอากาศ

การโดยสารเครื่องบิน

Going Out

การออกไปข้างนอก

การโดยสารรถไฟSam
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1. 今天天气真好!

Jīntiān tiānqì zhēn hǎo!
What a nice day!
วันนีอ้ากาศดีจริง ๆ  !

2. 明天天气怎么样?

Míngtiān tiānqì zěnmeyàng?
What’s the weather like 
tomorrow?
พรุ่งนีอ้ากาศเป็นอย่างไร

3. 天气预报说明天有雨。

Tiānqì yùbào shuō míngtiān 
yǒu yǔ.

The weather forecast said 
it’s going to rain tomorrow.
พยากรณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนีม้ีฝน

4. 明天最高气温多少度?

Míngtiān zuì gāo qìwēn 
duōshao dù?

What’s the highest 
temperature tomorrow?
พรุ่งนีอุ้ณหภูมิสูงสุดกี่องศา

5. 下雨了。

Xià yǔ le.
It’s raining.
ฝนตกแล้ว

谈天气 Tán Tiānqì
Talking about the Weather
การสนทนาเรื่องสภาพอากาศ1
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6. 外面刮风了。

Wàimian guā fēng le.
It’s blowing outside.
ข้างนอกมีลมพัด

7. 风真大啊!

Fēng zhēn dà a!
What a strong wind!
ลมแรงจริง ๆ  !

8. 今天真热, 能把空调

打开吗?

Jīntiān zhēn rè, néng bǎ 
kōngtiáo dǎkāi ma?

It’s so hot today. Would 
you please turn on the air 
conditioner?
วันนีร้้อนจริง ๆ  เปิดเครื่องปรับอากาศ
ได้ไหม

9. 太冷了!

Tài lěng le!
It’s so cold!
หนาวเหลือเกิน !

10. 明天白天, 晴转多云,东南

风,风力二、三级, 最高

气温二十九度。

Míngtiān báitiān, qíng zhuǎn 
duō yún, dōngnán fēng, fēng 
lì èr, sān jí, zuì gāo qìwēn 
èrshíjiǔ dù.

Tomorrow it will go from 
sunny to cloudy in the 
daytime. And we will have 
southeast wind with wind 
force being two to three. 
The highest temperature 
will be twenty-nine 
degrees.
พรุ่งนีต้อนกลางวัน ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
เปล่ียนเป็นมีเมฆมาก ลมตะวันออกเฉยีง
ใต้มคีวามเรว็ทีร่ะดบั 2-3 อณุหภมูสิงูสดุ 
29 องศาSam
ple
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1. 晴天 qíngtiān sunny day ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

2. 阴天 yīntiān cloudy day ท้องฟ้าครึ้ม, 
มีเมฆมาก

3. 下雨 xià yǔ rain ฝนตก

4. 下雪 xià xuě snow หิมะตก 

5. 下雾 xià wù fog หมอกลง

6. 刮风 guā fēng blow ลมพัด

7. 多云 duō yún cloudy เมฆมาก 

8. 气温 qìwēn temperature อุณหภูมิ

9. 雨伞 yǔsǎn umbrella ร่มกันฝน 

10. 雨衣 yǔyī raincoat เสื้อกันฝน

11. 太阳镜 tàiyángjìng sunglasses แว่นกันแดด

12. 防晒霜 fángshàishuāng sun lotion ครีมกันแดด

13. 遮阳帽 zhēyángmào sun hat หมวกกันแดด

14. 太阳伞 tàiyángsǎn parasol ร่มกันแดด

15. 羽绒服 yǔróngfú down-filled 
coat 

เสื้อขนเป็ด 

สถานีคำาศัพท์
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1. 对不起, 附近有地铁站吗?

Duìbuqǐ, fùjìn yǒu dìtiě zhàn 
ma?

Excuse me, is there a 
subway station nearby?
ขอโทษครับ แถวนีม้สีถานรีถไฟฟ้าใต้ดนิ
ไหม

2. 请问, 卫生间在哪儿?

Qǐngwèn, wèishēngjiān zài nǎr?
Excuse me , where is the 
toilet?
ขอโทษนะครับ ห้องน�า้อยู่ที่ ไหน

3. 就在那边。

Jiù zài nàbiān.
Just over there.
อยู่ทางนั้น

4. 那个地方离这儿远不远?

Nàge dìfang lí zhèr yuǎn bu 
yuǎn?

Is that place far from here?
ที่นัน่ห่างจากที่นี่ ไกลไหม

5. 公共汽车站就在前边, 

离这儿不太远。

Gōnggòng qìchē zhàn jiù zài 
qiánbian, lí zhèr bú tài yuǎn.

The bus station is just 
ahead, not far from here.
สถานรีถประจ�าทางอยูด้่านหน้า ห่างจาก
ที่นี่ ไม่ค่อยไกล

问路 Wèn Lù
Asking the Way 
การถามทาง2

Track 24
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6. 走着去得多长时间?

Zǒu zhe qù děi duō cháng 
shíjiān?

How long will it take to walk 
there?
เดินไปต้องใช้เวลาเท่าไหร่

7. 我迷路了。这是什么地方?

Wǒ mí lù le. Zhè shì shénme 
dìfang?

I’m lost.
Where am I now? 
ผมหลงทางแล้ว นีค่ือที่ ไหน

8. 去邮局怎么走?

Qù yóujú zěnme zǒu?
How can I get to the post 
office?
ผมจะไปไปรษณีย์ได้ยังไงครับ

9. 一直往前走, 到十字路口向

左拐。

Yìzhí wǎng qián zǒu, dào shízì 
lùkǒu xiàng zuǒ guǎi.

Go straight ahead and turn 
left at the crossroads.
เดนิตรงไปข้างหน้าเรื่อย ๆ  ถงึสีแ่ยกแล้ว
เลี้ยวซ้าย

10. 我要去北京饭店。

Wǒ yào qù Běijīng Fàndiàn.
I want to go to Beijing 
Hotel.
ผมต้องการไปโรงแรมปักกิ่ง

11. 请帮我标出来。

Qǐng bāng wǒ biāo chūlai.
Please mark it for me.
ช่วยท�าเคร่ืองหมายให้ผมหน่อย

12. 我没听清楚, 你能再说

一遍吗?

Wǒ méi tīng qīngchu, nǐ néng 
zài shuō yí biàn ma?

I didn’t hear you clearly.
Would you please say it again?
ผมได้ยินไม่ชัด คุณพูดอีกทีได้ไหมครับSam
ple
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1. 东 dōng east ตะวันออก 

2. 南 nán south ใต้

3. 西 xī west ตะวันตก

4. 北 běi north เหนือ 

5. 前 qián front หน้า

6. 后 hòu back หลัง

7. 左 zuǒ left ซ้าย

8. 右 yòu right ขวา 

9. 中间 zhōngjiān middle ตรงกลาง 

10. 上 shàng up บน

11. 下 xià down ล่าง

12. 里 lǐ inside ใน 

13. 外 wài outside นอก 

14. 对面 duìmiàn opposite side ตรงข้าม

15. 旁边 pángbiān nearby ด้านข้าง

16. 这儿

这边

zhèr
zhèbiān

here ที่น่ี

17. 那儿

那边

nàr
nàbiān

there ที่นั่น

18. 哪儿 nǎr where ที่ ไหน

19. 十字路口 shízì lùkǒu crossroads สี่แยก

สถานีคำาศัพท์
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1. 请帮我叫辆出租车。

Qǐng bāng wǒ jiào liàng chūzūchē.
Please call a taxi for me.
ช่วยเรียกรถแท็กซี่ ให้ผมหน่อย

2. 我们打的去吧。

Wǒmen dǎdī qù ba.
Let’s take a taxi.
พวกเรานัง่แท็กซี่ ไปกันเถอะ 

3. 我去这个地方, 这是地址。

Wǒ qù zhège dìfang, zhè shì dìzhǐ.
I want to go to this place.
This is the address.
ผมจะไปที่นี ่นีท่ี่อยู่ครับ

4. 我要去王府饭店, 大概要

多长时间?

Wǒ yào qù Wángfǔ Fàndiàn, 
dàgài yào duō cháng shíjiān?

I want to go to the 
Wangfu Hotel. 
How long does it take?
ผมจะไปโรงแรมหวังฝู่ ต้องใช้เวลา
ประมาณเท่าไหร่ 

乘出租车 Chéng Chūzūchē 
Taking a Taxi 
การโดยสารแท็กซี่3

Track 25
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5. 20 分钟能到那儿吗?

Èrshí fēnzhōng néng dào nàr ma?
Can we get there within 
20 minutes?
20 นาทจีะถึงที่นัน่ไหม

6. 前边路口向左拐。

Qiánbian lùkǒu xiàng zuǒ guǎi.
Turn left at the crossroads 
ahead.
แยกข้างหน้าเลี้ยวซ้าย 

7. 这条路有点儿堵车。

Zhè tiáo lù yǒudiǎnr dǔchē.
There are always a lot of 
traffic jams on this road.
ถนนเส้นนีร้ถติดนดิหน่อย

8. 就停这儿吧。

Jiù tíng zhèr ba.
Just stop here.
จอดตรงนีล้ะกัน

9. 我要一张发票。

Wǒ yào yìzhāng fāpiào.
Please give me the receipt.
ผมต้องการใบเสร็จSam
ple



84

1. 出租车 chūzūchē taxi รถแท็กซี่

2. 计价器 jìjiàqì fee register เครื่องคำ นวณราคา

3. 起价 qǐjià initial price ราคาเริ่มต้น

4. 公里 gōnglǐ kilometer กิโลเมตร

5. 距离 jùlí distance ระยะทาง

6. 远 yuǎn far ไกล

7. 近 jìn near ใกล้

8. 交通 jiāotōng traffic การคมนาคม

9. 红灯 hóngdēng red light ไฟแดง

10. 绿灯 lǜdēng green light ไฟเขียว

สถานีคำาศัพท์
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1. 请问, 附近有没有去王府井

的公共汽车?

Qǐngwèn, fùjìn yǒu méiyǒu qù 
Wángfǔjǐng de gōnggòng qìchē?

Excuse me, is there any 
bus that goes to 
Wangfujing nearby?
ขอโทษนะครับ แถวนีม้รีถประจ�าทางไป
หวังฝูจ่ิงไหม

2. 你应该到马路对面坐车。

Nǐ yīnggāi dào mǎlù duìmiàn 
zuò chē.

You should go to the other 
side of the road to take 
the bus.
คุณควรไปขึ้นรถที่ฝั่งตรงข้าม

3. 前边有一个地铁站。

Qiánbian yǒu yí ge dìtiězhàn.
There is a subway station 
ahead.
ด้านหน้ามีสถานรีถไฟฟ้าใต้ดิน

4. 去王府井坐几路公共汽车?

Qù Wángfǔjǐng zuò jǐ lù gōnggòng 
qìchē?

Which bus should I take to 
go to Wangfujing?
นัง่รถประจ�าทางสายอะไรไปหวังฝูจ่ิง

5. 要换车吗?

Yào huàn chē ma?
Do I need to change buses?
ต้องเปลี่ยนรถไหม

6. 在哪儿换地铁?

Zài nǎr huàn dìtiě?
Where do I get off to go 
to the subway?
เปลี่ยนรถไปรถไฟฟ้าใต้ดินได้ที่ ไหน

公共交通 Gōnggòng Jiāotōng
Public Transportation 
การคมนาคมสาธารณะ4

Track 26
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7. 坐地铁几号线?

Zuò dìtiě jǐ hào xiàn?
Which subway line should 
I take?
นัง่รถไฟฟ้าใต้ดินสายไหน

8. 末班车几点?

Mòbānchē jǐ diǎn?
When is the last bus?
รถเที่ยวสุดท้ายกี่ โมง

9. 请问, 这路车到王府井吗?

Qǐngwèn, zhè lù chē dào 
Wángfǔjǐng ma?

Excuse me, does this bus 
go to Wangfujing?
ขอโทษนะครับ รถสายนี้ ไปหวงัฝจ่ิูงไหม

10. 从这儿到王府井要坐几站?

Cóng zhèr dào Wángfǔjǐng yào zuò 
jǐ zhàn?

How many bus stops are 
there from here to 
Wangfujing?
จากที่นี่ ไปหวังฝูจ่ิงต้องนัง่กี่ป้าย

11. 到火车站多少钱?

Dào huǒchēzhàn duōshao qián?
How much does it cost to 
go to the railway station?
ไปสถานรีถไฟราคาเท่าไหร่

12. 请问, 下一站是故宫吗?

Qǐngwèn, xià yí zhàn shì  
Gùgōng ma?

Excuse me, is the next stop 
the Imperial Palace?
ขอโทษนะครับ ป้ายหน้าคือพระราชวัง
ต้องห้ามใช่ไหมครับ

13. 对不起, 您下车吗?

Duìbuqǐ, nín xià chē ma?
Excuse me, are you 
getting off?
ขอโทษครับ คุณจะลงรถใช่ไหมครับSam
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1. 公共汽车 gōnggòng qìchē bus รถประจำ ทาง

2. 地铁 dìtiě subway รถไฟฟ้าใต้ดิน

3. 车票 chēpiào bus ticket ตั๋วรถ

4. 下一站 xià yí zhàn next stop สถานีต่อไป

5. 终点站 zhōngdiǎn zhàn end station สถานีสุดท้าย

6. 站台 zhàntái platform สถานี, ชานชาลา

7. 首班车 shǒubānchē the first bus รถเที่ยวแรก

8. 末班车 mòbānchē the last bus รถเที่ยวสุดท้าย 

9. 出口 chūkǒu exit ทางออก 

10. 入口 rùkǒu entrance ทางเข้า 

สถานีคำาศัพท์
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1. 我订一张去上海的机票。

Wǒ dìng yì zhāng qù Shànghǎi 
de jīpiào.

I’d like to book a plane 
ticket to Shanghai.
ผมขอจองตั๋วเคร่ืองบินไปเซี่ยงไฮ้
หนึง่ใบ

2. 我明天去上海, 航班是 CA1521

次。

Wǒ míngtiān qù Shànghǎi, hángbān 
shì CA yāowǔ’èryāo cì.

I will fly to Shanghai 
tomorrow. The flight 
number is CA 1521.
พรุ่งนีผ้มไปเซี่ยงไฮ้ เที่ยวบิน
ที่ CA1521

3. 我想换晚一点儿的航班。

Wǒ xiǎng huàn wǎn yì diǎnr de 
hángbān.

I want to change to a 
later flight.
ผมขอเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ช้ากว่านี้
หน่อย

4. 这班飞机在哪儿办理登机手续?

Zhè bān fēijī zài nǎr bànlǐ dēngjī 
shǒuxù?

Where shall I check in 
for this flight?
เคร่ืองบินเที่ยวนีเ้ช็กอินที่ ไหน

5. 这趟航班在哪儿取行李?

Zhè tàng hángbān zài nǎr qǔ xíngli?
Where do I pick up the 
luggage from this flight?
รับสัมภาระเดินทางของเที่ยวบิน
รอบนีท้ี่ ไหน

乘飞机 Chéng Fēijī
Taking the Airplane
การโดยสารเครื่องบิน5
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6. 对不起, 您的行李超重了。

Duìbuqǐ, nín de xíngli chāozhòng le.
Sorry, your luggage is 
overweight.
ขอโทษครับ สัมภาระของคุณ 
น�า้หนักเกิน

7. 开始登机了。

Kāishǐ dēngjī le.
It’s now boarding.
เริ่มขึ้นเคร่ืองได้แล้ว

8. 这班飞机准时起飞吗?

Zhè bān fēijī zhǔnshí qǐfēi ma?
Will this flight take off 
on time?
เคร่ืองบินเที่ยวนีอ้อกตรงเวลาไหม

9. 请问, 这班飞机几点能到上海?

Qǐngwèn, zhè bān fēijī jǐ diǎn néng 
dào Shànghǎi?

Excuse me, when will 
this flight arrive in 
Shanghai?
ขอโทษนะครับ เคร่ืองบินเที่ยวนีจ้ะ
ถึงเซี่ยงไฮ้กี่ โมง

10. 我喜欢靠窗的座位。

Wǒ xǐhuan kào chuāng de zuòwèi.
I like the seat by the 
window.
ผมชอบที่นัง่ริมหน้าต่าง

11. 小姐, 我要一杯饮料。

Xiǎojiě, wǒ yào yì bēi yǐnliào.
Miss, I’d like a soft 
drink.
คุณครับ ผมขอเครื่องดื่มหนึง่แก้ว

12. 我有点儿不舒服。

Wǒ yǒudiǎnr bù shūfu.
I’m feeling a bit 
uncomfortable.
ผมไม่สบายนดิหน่อย

13. 我要一条毯子。

Wǒ yào yì tiáo tǎnzi.
I want a blanket.
ผมต้องการผ้าห่มหนึง่ผืน

Sam
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1. 护照 hùzhào passport หนังสือเดินทาง

2. 登机口 dēngjīkǒu gate ประตูขึ้นเครื่อง

3. 航班 hángbān flight เที่ยวบิน

4. 入关 rùguān check in เข้าตม. 

5. 出关 chūguān check out ออกตม.

6. 手续 shǒuxù procedures ขั้นตอน

7. 安全带 ānquándài seat belt เข็มขัดนิรภัย

8. 经济舱 jīngjìcāng economy class ชั้นประหยัด

9. 公务舱 gōngwùcāng business class ชั้นธุรกิจ

10. 头等舱 tóuděngcāng first class ชั้นหนึ่ง

สถานีคำาศัพท์
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1. 售票处在哪儿?

Shòupiàochù zài nǎr?
Where is the ticket 
office?
ที่จ�าหน่ายตั๋วอยู่ที่ ไหน

2. 我买两张去西安的硬卧票。

Wǒ mǎi liǎng zhāng qù Xī’an de 
yìngwò piào.

I want two hard sleeper 
tickets to Xi’an.
ผมขอซื้อตั๋วชนดิที่นอนแข็ง 
ไปซีอานสองใบ

3. 从北京到上海的软卧票多少钱?

Cóng Běijīng dào Shànghǎi de ruǎnwò 
piào duōshao qián?

How much is the soft 
sleeper ticket from  
Beijing to Shanghai?
ค่าตั๋วชนดิที่นอนนิม่จากปักกิ่งไป
เซี่ยงไฮ้ราคาเท่าไหร่

4. 从北京到上海要多长时间?

Cóng Běijing dào Shànghǎi yào 
duō cháng shíjiān?

How long does it take 
to go from Beijing to 
Shanghai?
จากปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้ต้องใช้เวลา
นานเท่าไหร่

5. 去西安的火车都有几点的?

Qù Xī’ān de huǒchē dōu yǒu jǐ diǎn 
de?

What time are the trains 
to Xi’an?
รถไฟที่ ไปซีอานมีรอบกี่ โมงบ้าง

乘火车 Chéng Huǒchē
Taking the Train 
การโดยสารรถไฟ6

Track 28
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6. 这列火车是特快吗?

Zhè liè huǒchē shì tèkuài ma?
Is this train the special 
express?
รถไฟขบวนนีเ้ป็นแบบด่วนพิเศษ
ใช่ไหม 

7. 在哪儿检票?

Zài nǎr jiǎnpiào?
Where do I get my 
ticket punched?
ตรวจตั๋วที่ ไหน

8. T25 次在第几站台上车?

T èrshíwǔ cì zài dì jǐ zhàntái 
shàngchē?

Which platform boards 
the No. T25 train?
ขึ้นรถไฟเที่ยว T25 ขึ้นที่ชานชาลา
ไหน 

9. 餐车在第九车厢。

Cān chē zài dì jiǔ chē xiāng.
The dining car is in  
the No. 9 coach.
รถเสบียงอยู่ตู้ที่ 9

10. 火车到哪儿了?

Huǒchē dào nǎr le?
Where are we now?
รถไฟถึงที่ ไหนแล้ว

11. 下一站是哪儿?

Xià yí zhàn shì nǎr?
What’s the next stop?
ป้ายต่อไปคือที่ ไหน

12. 这列火车下一站停多长时间?

Zhè liè huǒchē xià yí zhàn tíng duō 
cháng shíjiān?

How long will the train 
stay in the next stop?
รถไฟขบวนนีจ้อดป้ายหน้านาน
เท่าไหร่Sam
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สถานีคำาศัพท์

1. 特快 tèkuài express train สายด่วนพิเศษ

2. 直快 zhíkuài non-stop train สายตรง

3. 普快 pǔkuài regular train สายธรรมดา

4. 软卧 ruǎnwò soft sleeper ที่นอนแบบน่ิม

5. 硬卧 yìngwò hard sleeper ที่นอนแบบแข็ง

6. 软座 ruǎnzuò soft seat ที่นั่งแบบน่ิม

7. 硬座 yìngzuò hard seat ที่นั่งแบบแข็ง 

8. 乘务员 chéngwùyuán conductor พนักงานบริการ 
บนรถไฟ

9. 乘警 chéngjǐng train police ตำ รวจรถไฟ

10. 乘客 chéngkè passenger ผู้โดยสาร

11. 吸烟区 xīyānqū smoking area เขตสูบบุหรี่ 

12. 行李架 xínglijià luggage rack ชั้นวางสัมภาระ

13. 餐车 cānchē dining car ตู้เสบียง

14. 站台票 zhàntáipiào platform ticket ตั๋วเข้าชานชาลา

13. 火车到达西安是几点?

Huǒchē dàodá Xī’ān shì jǐ diǎn?
What time will the train 
arrive in Xi’an?
รถไฟถึงซีอานตอนกี่ โมง

14. 火车晚点了吗?

Huǒchē wǎndiǎn le ma ?
Is the train late?
รถไฟล่าช้าใช่ไหม
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