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เกี่ยวกบัหนงัสือฉบบัน้ี  

 

หนงัสือฉบบัน้ีถูกออกแบบสาํหรบัการใช้ภาษาองักฤษในชีวติประจําวนั 

รวบรวมเน้ือหา 1000 ประโยคทีใ่ช้บ่อย 

แบ่งออกเป็น 10 หวัข้อ 

คาํเฉลยแบบฝึกหดัอยู่ท้ายเล่มเพื่อใหคุ้ณสามารถตรวจดว้ยตวัเองได ้

 

 

เกีย่วกบัผู้เขียน 

 

คุณครูครสิ 

เป็นคนองักฤษทีม่ีประสบการณ์ในการสอนภาษาองักฤษเป็นระยะเวลานาน 

ครูครสิสามารถใช้สามภาษาดว้ยกนั องักฤษ ไทย และ จีน  

ครูครสิเขา้ใจวฒันธรรมไทยและภาษาไทยเป็นอยา่งด ีจงึทําใหเ้ขาสามารถสอนภาษาองักฤษใหค้นไทยเขา้ใจง่าย 

ครูครสิไดส้ร้างหลกัสูตรสอนภาษาองักฤษทีม่ีการจําหน่ายท ัง้กบัโรงเรียนและสว่นบุคคล 

โดยการประยุกต์ใชป้ระสบการณ์ท ัง้ในการเรียนและสอนภาษาเพื่อประกอบเป็นหลกัสูตรสอนภาษาองักฤษของเขาเอง 

 

 
ตดิตอ่ 

 
w w w . E n g l i s h b y C h r i s . c o m  
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Lesson บท 

1. Planning a trip เตรียมตวัไปเทีย่ว 

2. At the airport ทีส่นามบนิ 

3. Immigration ตรวจคนเขา้เมือง 

4. !Getting a taxi เรียกแท็กซี ่

5. At the hotel ทีโ่รงแรม 

6. Local culture วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

7. Directions การบอกทาง 

8. Sightseeing การชมสถานทีต่า่งๆ 

9. Meeting new people พบเจอคนใหม ่

10. Telling friends about the trip เล่าเรือ่งทรปิ 

Topic 1 
Travel การเดนิทาง 
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1 
Our budget for this 

trip is 100,000 baht.  
งบประมาณสําหรับทรปินี=คอื 1 แสน บาท 

 6 
A return flight will 
cost 20,000 baht.  

ราคาตัCวเครืFองบนิไปกลับ 2 หมืFนบาท 

2 
Have you ever been 
to Japan before?  
คณุเคยไปญีFปุ่ นมากอ่นไหม 

 7 
I can take 20 days 

holiday leave this year.  
ปีนี=ผมสามารถขอลาได ้20 วัน 

3 
I want to go to Paris, 

it’s such a romantic city. 
ผมอยากไปปารสี มันเป็นเมอืงทีFแสนโรแมนตกิ 

 8 

The best time to visit England 
is from June to August. 

เวลาทีFดทีีFสดุไปเทีFยวอังกฤษ 
คอืชว่งระหวา่งมถิุนายนถงึสงิหาคม 

4 I think we should rent a car too. 
ผมวา่ เราควรเช่ารถดว้ยนะ  9 

Do you know any friends 
who wanna tag along?  
คณุมเีพืFอนทีFอยากไปดว้ยบา้งไหม 

5 
I recommend going with a tour 
group, it’s more worthwhile.  
ผมแนะนําใหไ้ปกับกลุม่ท่องเทีFยว จะคุม้กวา่ 

 10 
I can’t wait for this trip, 
it’s gonna be awesome!  

รอไปทรปินี=ไม่ไหวแลว้ จะตอ้งสดุยอดแน่ๆ เลย 

1 Travel 
1. Planning a trip เตรียมตวัไปเทีย่ว 
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1 Where is my check-in counter?  
เคาน์เตอรเ์ช็คอนิเทีFยวบนิของผมอยู่ตรงไหนครับ  6 Your hand luggage is overweight.  

 กระเป๋าขึ=นเครืFองของคณุมนํี=าหนักเกนิครับ 

2 May I see your passport please?  
ขอดหูนังสอืเดนิทางของคณุหน่อยครับ  7 

All passengers for flight TG255 
may now board at gate 52A.  

ผูโ้ดยสารทั =งหลายของเทีFยวบนิ TG255 
สามารถขึ=นเครืFองไดท้ีFประตูหมายเลข 52A ครับ 

3 
Would you like an aisle seat 

or a window seat? 
คณุอยากไดท้ีFนัFงรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิครับ 

 8 Please fasten your seatbelt.  
กรุณาคาดเข็มขัดครับ 

4 
The flight gate is 52A, gates will 

close 15 minutes before departure.  
ประตูเทีFยวบนิของคุณคอื 52A และจะปิด 15 นาทกีอ่นเดนิทางครับ 

 9 
Adjust your seat to the upright 

position and close the window shade.  
ปรับทีFนัFงของท่านใหอ้ยู่ในระดับตรง และปิดม่านหนา้ตา่งครับ 

5 
Please remove your phone and 

wallet from your pockets. 
กรุณาเอามอืถอืและกระเป๋าสตางคอ์อกจากกระเป๋ากางเกงครับ 

 10 
Would you like anything 

to eat and drink?  
รับเครืFองดืFมหรอือาหารไหมครับ 

2 Travel 
2. At the airport ทีส่นามบนิ 
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1 Please line up there. 
กรุณาเขา้แถวทีFนัFนครับ  6 Do you have a visa? 

คณุมวีซิา่ไหมครับ 

2 Please fill out this form. 
ชว่ยกรอกแบบฟอรม์นี=ดว้ยครับ  7 Where will you be staying? 

คณุจะพักทีFไหนครับ 

3 Please have your passport ready. 
กรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางใหพ้รอ้มครับ  8 How long will you be staying here? 

คณุจะพักอยู่ทีFนีFนานแคไ่หนครับ 

4 What’s the purpose of your visit? 
คณุมจุีดมุ่งหมายอะไรในการมาทีFนีFครับ  9 Who are you traveling with? 

คณุเดนิทางมากับใครครับ 

5 Have you ever been here before? 
คณุเคยมาเทีFยวทีFนีFมากอ่นไหมครับ  10 Have a nice stay. 

เทีFยวใหส้นุกนะครับ 

3 Travel 
3. Immigration ตรวจคนเขา้เมือง 
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1 
You can get a taxi 

by phone or via an app.  
คณุสามารถโทรเรยีกแท็กซีFหรอืผ่านแอปก็ไดค้รับ 

 6 
Excuse me, could you stop by 

a 7/11 for a moment?    
ขอโทษครับ ขอแวะเซเวน่แปบนงึไดไ้หมครับ 

2 Where would you like to go?  
คณุอยากไปไหนครับ  7 

Excuse me, how much 
longer till we arrive?  

ขอโทษครับ อกีนานแคไ่หนกว่าจะถงึครับ 

3 
I’d like to go to 

the airport, please.  
ผมอยากไปสนามบนิครับ 

 8 There is a traffic jam ahead.  
ขา้งหนา้รถตดิครับ 

4 
Excuse me, you haven’t 
started the meter yet.  

ขอโทษครับ คณุยังไม่ไดก้ดมเิตอรค์รับ 
 9 

How much is the fare?  
คา่ (แท็กซีF) เท่าไหร่ครับ 

5 
I’d like to take the 
express way, please.  

ผมขอขึ=นทางดว่นครับ 
 10 Keep the change, thank you!  

ไม่ตอ้งทอนเงนิ ขอบคณุครับ 

4 Travel 
4. Getting a taxi เรียกแท็กซี ่
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1 Do you have any rooms available?  
ทีFนีFมหีอ้งวา่งไหมครับ  6 Where is the swimming pool?  

สระวา่ยนํ=าอยู่ทีFไหนครับ 

2 Do you have a reservation? 
คณุจองหอ้งไวล้ว่งหนา้ไหมครับ  7 Excuse me, I’ve lost my room key. 

ขอโทษครับ ผมทํากญุแจหอ้งหาย 

3 
How many nights 

will you be staying?  
คณุจะพักกีFคนืครับ 

 8 
Excuse me, the air 

conditioning isn’t working. 
ขอโทษครับ แอรห์อ้งผมไมท่ํางานครับ 

4 Breakfast is included.  
รวมอาหารเชา้ดว้ยครับ  9 

Can you send the maid 
to clean my room now.  

คณุชว่ยสง่แม่บา้นใหท้ําความสะอาดหอ้งผมไดไ้หมครับ 

5 
May I have your 

room number, please.  
ขอหมายเลขหอ้งครับ 

 10 We are ready to check out now.  
พวกเราพรอ้มทีFจะเช็คเอาท ์

5 Travel 
5. At the hotel ทีโ่รงแรม 
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1 
Thai people greet each other 

with a bow of the hands.  
คนไทยทักทายกันดว้ยการยกมอืไหว ้

 6 What do you think of Thai culture?  
คณุคดิวา่อย่างไรกับวัฒนรรมไทย 

2 
Westerners greet each other 

with a hand shake.  
ชาวตะวันตกทักทายกันดว้ยการจับมอื 

 7 
I think Thai culture 
is very interesting.  

ผมคดิวา่วัฒนรรมไทยน่าสนใจมาก 

3 
You should say ‘Please’ and 

‘Thank you’ often, it’s polite.  
คณุควรพูด ‘กรุณา’ และ ‘ขอบคณุ’ บอ่ย มันสภุาพด ี

  8 
It’s Thai tradition to have a new 

house moving-in ceremony.  
พธิขีึ=นบา้นใหม่เป็นประเพณีอย่างหนึFงของคนไทย 

4 Don’t point at people, it’s rude. 
อย่าชี=นิ=วใสค่น มันไม่สภุาพ  9 

In western society, most children 
leave home around 18 years old. 

ในสังคมชาวตะวันตก เด็กสว่นมาก จะยา้ยออกจากบา้นเมืFออายุ 18 ปี 

5 When in Rome, do as Romans do.  
เขา้เมอืงตาหลิFว ตอ้งหลิFวตาตาม  10 Most Thais are Buddhist.  

คนไทยสว่นมากนับถอืศาสนาพุทธ 

6 Travel 
6. Local culture วฒันธรรมทอ้งถิน่ 
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1 Oh no, I think I’m lost!  
โอไ้ม่ ผมคดิวา่ผมหลงทาง  6 

Excuse me, is there 
a car park around here? 
ขอโทษครับ แถวนี=มทีีFจอดรถไหมครับ 

2 
Excuse me, do you know the 

way  to the Big C supermarket?  
ขอโทษครับ คณุรูท้างไปบิjกซไีหมครับ 

 7 
Go straight to the intersection, 

then turn left. 
ตรงไปถงึสีFแยกแลว้เลี=ยวซา้ย 

3 
Yes, go along this road and you’ll see 

Big C supermarket on the right. 
ไปตามถนนนี= แลว้จะเจอบิjกซอียู่ขวามอื 

 8 
7/11 is on the corner 

at the start of the soi.  
เซเว่นอยู่หัวมุมตรงปากซอย 

4 Sorry, I’m not from around here.  
ขอโทษครับ ผมไม่ไดเ้ป็นคนแถวนี=  9 My house is opposite the university.   

บา้นของผมอยู่ตรงขา้มกับมหาวทิยาลัย 

5 
Can you send me 

your location in LINE? 
คณุชว่ยสง่ทีFอยู่ทางไลน์ใหห้น่อย 

 10 
Make a U-turn 

at the traffic lights. 
กลับรถทีFไฟจราจร 

7 Travel 
7. Directions การบอกทาง 
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1 
What places would 

you   like to go see? 
คณุอยากไปชมสถานทีFทีFไหนบา้ง 

 6 
I want to get a selfie 
in front of this statue.   
ผมอยากถ่ายรูปตัวเองขา้งหนา้รูปปั=นนี= 

2 
I’d like to go see 

Kwan Riam floating market. 
ผมอยากไปชมตลาดนํ=าขวัญเรยีม 

 7 
Have you been to London’s 

natural history museum yet?  
คุณเคยไปพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรท์างธรรมชาตใินลอนดอนไหม 

3 
Bangkok has many 
tourist attractions.  

กรุงเทพมสีถานทีFท่องเทีFยวมากมาย 
 8 

Wow! Look over there, 
that’s Big Ben.  

โอโ้ห ดนัูFนซ ินัFนคอืหอนาฬกิาบิjกเบน 

4 
The Temple of the Emerald 

Buddha is a famous landmark. 
วัดพระแกว้เป็นสถานทีFมชีืFอเสยีง 

 9 
We want to hire a tour guide 
to take us around the country. 

พวกเราอยากจา้งมัคคเุทศกพ์าเราไปเทีFยวประเทศนี= 

5 
I think we should take 
a bus tour of the city.  

ผมคดิวา่เราควรนัFงรถบัสชมรอบๆ เมอืงนี= 
 10 

I really like this 
city’s architecture. 

ผมชอบแนวสถาปัตยกรรมของเมอืงนี=มากๆ เลย 

8 Travel 
8. Sightseeing การชทสถานทีต่า่งๆ 
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1 It’s a pleasure to meet you.  
ยนิดทีีFไดรู้จั้กกันครับ  6 Can I add your facebook?  

ผมขอแอดเฟสบุ๊คของคณุไดไ้หม 

2 Which country are you from?  
คณุมาจากประทศไหน  7 

I have been here 
for 5 days already.  

ผมอยู่ทีFนีFมา 5 วันแลว้ 

3 Where are you staying?  
คณุพักอยู่ทีFไหน  8 You speak English so well!  

คณุพูดภาษาอังกฤษเกง่มาก 

4 
Would you like to go  

have a coffee together? 
คณุสะดวกไปดืFมกาแฟกันไหม 

 9 Is this your first time here?  
คณุมาทีFนีFครั =งแรกไหม 

5 What places have you visited?  
คณุไปท่องเทีFยวทีFไหนบา้งแลว้  10 I hope you enjoy your time here.  

ขอใหส้นุกกับเวลาทีFอยู่ทีFนีF 

9 Travel 
9. Meeting new people พบเจอคนใหม ่
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1 How was your trip?  
ไปเทีFยวมาเป็นไงบา้ง  6 Did you like the local food?  

คณุชอบอาหารทอ้งถิFนทีFนัFนไหม 

2 
It was great, I saw so 
many interesting places.  

เยีFยมมากเลย ผมเห็นสถานทีFน่าสนใจมากมาย 
 7 

My favorite place was a little 
café in downtown Paris.  

ทีFโปรดคอืรา้นกาแฟเล็กๆ ในใจกลางเมอืงปารสี 

3 
Do you have any photos 

for me to see? 
คณุมรีูปถ่ายใหผ้มดบูา้งไหม 

 8 
We met some Thai people 

travelling there too.   
เราไดพ้บเจอคนไทยขณะท่องเทีFยวทีFนัFนดว้ย 

4 How much did your trip cost? 
ทรปินี=คา่ใชจ่้ายเท่าไหร่  9 I bought this hat as a souvenir.   

ผมซื=อหมวกใบนี=เป็นทีFระลกึ 

5 How was the flight? 
เทีFยวบนิเป็นอย่างไรบา้ง  10 

We stayed at a very posh hotel. 
The service was excellent! 
เราพักทีFโรงแรมหรูมาก บรกิารดมีากเลย 

10 Travel 
10. Telling friends about the trip เลา่เรือ่งทรปิ 
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w w w . E n g l i s h b y C h r i s . c o m 

10  หัวข้อหลักตามสถานการณ์ต่างๆ 
ที7มักจะพบเจอมากที7สุดในชีวิตประจําวัน 

 

แต่ละหัวข้อหลักจะแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อย่อย 
ซึ7งครอบคลุมในการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับหัวข้อย่อยนัMน 

 

ในแต่ละหัวข้อย่อย จะนําเสนอ 10 ประโยคที7ใช้บ่อย 
และสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย 

รวมทัMงเล่มเป็น 1,000 ประโยค 
 


