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บทที่ 23 Nhà nghỉ (หญ่า หงี่) ที่พกั
ซิ นจ่าว สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับผูฟ้ ั งทุกท่านเข้าสู่ รายการสอนภาษาเวียดนาม ชุ ดภาษาและวัฒนธรรม
เวียดนาม ตอนที่ 23 Nhà ở (หญ่า เอ่อ) ที่พกั สําหรับประเภทที่พกั ในเวียดนามก็มีให้เลือกหลากหลาย เช่น
โรงแรม (แค๊ก ส่ าน)โรงแรม บ้านพักหรื อเกสต์เฮาส์ (หญ่า แค๊ก) หรื อบ้านเช่า

nhà thuê

(หญ่า ทเว) สิ่ ง

แรกที่ผูฟ้ ั งต้องทราบเมื่อเข้า check-in ที่ พกั ต่างๆในเวียดนาม คือ พนักงานต้อนรั บจะขอเก็บหนังสื อ
เดินทางของแขกที่เข้าพักตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของเวียดนาม เพื่อการตรวจสอบจากเจ้ าหน้าที่
ตํารวจในพื้นที่น้ นั ๆ ซึ่ งที่พกั บางแห่ งอาจยอมให้ใช้สําเนาหนังสื อเดินทางแทนได้ หากเป็ นที่พกั ขนาดเล็ก
หรื อโรงแรมตํ่ากว่าสามดาว การเข้าออกอาจไม่ได้เปิ ดตลอด 24 ชม. ดังนั้นเราจึงควรสอบถามเวลาเปิ ดปิ ดที่
แน่นอนด้วยประโยคว่า Đóng cửa lúc mấy giờ? (ด๋ อง เกื่อ ลุก เหม็ย เสย่อ) ปิ ดประตูกี่โมง โดยส่ วนใหญ่
เครื่ องดื่มที่มกั มีไว้บริ การให้แขกก็คือนํ้าดื่มและกาต้มนํ้า และในห้องพักส่ วนใหญ่ไม่วา่ ระดับใดจะมีน้ าํ อุ่น
เป็ นเครื่ องอํานวยความสะดวกด้วยค่ะ หากเราไปเข้าพักที่ใดและรู ้สึกประทับใจ เราก็อาจจะกล่าวคําพูดที่ให้
กําลังเจ้าของที่พกั ด้วยประโยคที่วา่ บริ การ+ดีมาก dịch

vụ rất tận tình (ซยิก หวุ+เซยิ๊ด เติ่น ติ่ง) หรื อ

ประโยคที่วา่ แล้วฉันจะกลับมาใหม่ Tôi sẽ quay trở về (โตย แส ไกว เจ่อ เหว่)
คําศัพท์เกี่ยวกับที่พกั
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บทสนทนา 1 Đặt phòng trước (ดัด ฝ่ อง เจื้อก) จองห้องพัก
A : A lô. Khách sạn Hà Nội đây. Xin chào, cô cần gì ạ?

(อา โล. แค้ก ส่ าน ห่า โหน่ย เด็ย. ซิ น จ่าว, โก เกิ่น สยี่ อะ)
ฮัลโหล นี่โรงแรมฮานอย สวัสดี คุณต้องการอะไรครับ
B : Xin chào, tôi muốn thuê phòng.
(ซิ น จ่าว, โตย หมวน ทเว ฝ่ อง)

สวัสดี ฉันอยากเช่าห้อง
A : Ngày nào thưa cô?

(หงัย่ หน่าว เทือ โก)
วันไหนครับคุณ
B : Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng sau.

(ตื่อ หงัย่ เหมื่อย เด๋ น หงัย่ เหมือย ลัม ถาง เซา)
ตั้งแต่วนั ที่ 10 ถึงวันที่ 15 เดือนหน้า
A : Xin lỗi cô ạ. Tháng sau tất cả các phòng đều đầy rồi cô ạ.

(ซิน โหลย โก อะ. ถาง เซา เติ้ด ก่า ก๊าก ฝ่ อง เด่ว เด่ย โสย่ย โก อะ)
ขอโทษครับคุณ เดือนหน้าทุกห้องต่างก็เต็มแล้วครับคุณ
B : Tiếc quá! Thế sẽ có phòng rỗi từ ngày nào?

(เตี๊ยก กว๋ า. เถ แส ก๋ อ ฝ่ อง โสยย ตื่อ หงัย่ หน่าว)
น่าเสี ยดายจัง ถ้าอย่างนั้นจะมีหอ้ งว่างตั้งแต่วนั ไหน
A : Chúng tôi chỉ có phòng rỗi từ ngày 30 tháng sau.

(จุ๋ง โตย จี่ ก๋ อ ฝ่ อง โสยย ตื่อ หงัย่ บา เมือย ถาง เซา)
พวกน้องมีห้องว่างตั้งแต่วนั ที่ 30 เดือนหน้า
B : Thế cho tôi đặt phòng từ ngày 30 tháng sau cho 1 tuần nhé!

(เถ จอ โตย ดัด ฝ่ อง ตื่อ หงัย่ บา เมือย ถาง เซา จอ โหมด ต่วน แญ๋ )
งั้นฉันขอจองห้องวันที่ 30 เดือนหน้าสําหรับหนึ่งสัปดาห์
A : Tôi không dám chắc. Độ mấy ngày nữa cô gọi lại được không ạ?

(โตย ค็อง สยาม จัก๊ . โดะ เหม็ย หงัย่ เหนื อ โก ก่อย หล่าย เดือก ค็อง อะ)
ผมไม่แน่ใจนัก ประมาณอีกสองสามวันคุณโทรกลับมาได้ไหมครับ
B : Ok, cảm ơn em nhiều. Tôi sẽ gọi lại.

(โอเก, ก่าม เอิน แอม เหญี่ยว. โตย แส ก่อย หล่าย)
โอเค ขอบใจน้องมาก ฉันจะโทรกลับมา
A : Không dám, tôi chào cô.
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(ค็อง สยาม, โตย จ่าว โก)
ยินดี สวัสดีคุณ
คําศัพท์
thuê

ทเว

เช่า

bỏ chỗ

บ่อ โจ๋

ยกเลิก

phòng

ฝ่ อง

ห้อง

dám

สยาม

กล้า

đều

เด่ว

ต่างก็

chắc

จัก๊

แน่ใจ

đầy

เด่ย

เต็ม

độ

โดะ

ราว, ประมาณ

rỗi

โสยย

ว่าง

mấy ngày

เหม็ย หงัย่

สองสามวัน

liệu

เหลี่ยว

อาจจะ

gọi lại

ก่อย หล่าย

โทรกลับ

บทสนทนาที่ 2 Đi thuê nhà (ดี ทเว หญ่า) ไปเช่าบ้าน
A : Xin giới thiệu với cô, đây là cô Nanny, người Cânđa muốn thuê một chỗ ở.

(ซิน เสยย เถี่ยว เหวย โก, เด็ย หล่า โก แนนนี่, เหงื่อน กานาดา หมวน ทเว โจ๋ เอ่อ)
ขอแนะนํากับคุณ นี่คือคุณแนนนี่ ชาวแคนาดา ต้องการเช่าที่พกั
B : Chào cô. (จ่าว โก) สวัสดีคุณ
C : Chào cô! Xin mời ngồi. Cô có thể thuê toàn bộ tầng 3, gồm một phòng ngủ, một phòng
ăn, có cả bếp và liền đó là phòng tắm, phòng vệ sinh và một phòng khách.

(จ่าว ก๊าก โก, ซิ น เหม่ย โหง่ย. โก ก่อ เถ่ ทเว ตว่าน โบะ เติ่ง บา, โก่ม โหมด ฝ่ อง หงู่, โหมด ฝ่ อง อัน,
ก๋ อ ก่า เบ๊บ หว่า เลี่ยน ด๋ อ หล่า ฝ่ อง ตัม๋ , ฝ่ อง เหวะ ซิ ง หว่า โหมด ฝ่ อง แค้ก)
สวัสดีคุณ ขอเชิ ญนัง่ คุณสามารถเช่าชั้นสามทั้งหมด ประกอบด้วยหนึ่งห้องนอน หนึ่งห้องทานข้าวซึ่ง
มีครัวและติดกับห้องอาบนํ้า ห้องสุ ขา และห้องรับแขก
B : Xin cô cho biết mỗi phòng rộng bao nhiêu?

(ซิ น โก จอ เบี๊ยด โหมย ฝ่ อง สย่ง บาว เญียว)
ขอทราบว่าแต่ละห้องกว้างเท่าไหร่
C : Phòng ngủ rộng 25 m2, phòng ăn cả bếp và phòng vệ sinh rộng 22 m2, không kể ban công.

(ฝ่ อง หงู่ สย่ง ฮาย เมือย ลัม แม้ด ววง, ฝ่ อง อัน ก่า เบ๊บ หว่า ฝ่ อง เหวะ ซิ ง สย่ง ฮาย เมือย ฮาย แม้ด ววง,
คง เก่ บาน กง)
ห้องนอน กว้าง 25 ตร.ม. ห้องทานข้าวรวมครัวและห้องสุ ขากว้าง 22 ตร.ม. ไม่รวมระเบียง
B : Có gara không và tiện nghi thế nào ạ?

(ก๋ อ การา ค็อง หว่า เตี่ยน งี เถ หน่าว อะ)
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C : Các phòng đều có máy điều hòa nhiệt độ; trong phòng tắm có vòi nước nóng lạnh, ở bếp
đã trang bị bếp điền, lò hấp, phòng ngủ có tủ gương đứng, phòng khách có bộ bàn ghế, có
gara ở tầng 1.

(ก๊าก ฝ่ อง เด่ว ก๋ อ หมัย เดี่ยว ฮว่า เหญียด โดะ; จอง ฝ่ อง ตัม๋ ก๋ อ หว่อย เนื้อก หน็อง แหล่ง, เอ่อ เบ๊บ ด๋ า
จาง บิ เบ๊บ เดี่ยน, หล่อ เฮิบ้ . ฝ่ อง หงู่ ก๋ อ ตู่ เกือง ดึ๋ง, ฝ่ อง แค้ก ก๋ อ โบะ บ่าน เก๋ , ก๋ อ การา เอ่อ เติ่ง โหมด)
ทุกห้องต่างก็มีเครื่ องปรับอากาศ ในห้องนํ้ามีเครื่ องทํานํ้าร้อน-เย็น ครัวติดตั้งเตาไฟฟ้ า เตาอบ ห้องนอน
มีตกู ้ ระจก ห้องรับแขกมีชุดโต๊ะเก้าอี้ มีที่จอดรถที่ช้ นั หนึ่ง
B : Xin cô cho tôi biết giá.

(ซิน โก จอ โตย เบี๊ยด สยา)
ขอทราบราคาหน่อยค่ะ
C : 800 đô la một tháng cho cả diện tích tầng 3, kể cả tiền điện và tiền nước.

(ต๋ าม จัม โด ลา โหมด ถาง จอ ก่า เสยีย่ น ติ๊ก เติ่ง บา, เก่ ก่า เตี่ย เดี่ยน หว่า เตี่ยน เนื้ อก)
แปดร้อยดอลล่าร์ /เดือนสําหรับชั้นสามทั้งหมด รวมค่าไฟและค่านํ้า
B : Giá cũng không cao lắm, cho tôi xem phòng được không?

สยา กุ๋ง คง กาว หลัม, ขอ โตย แซม ฝ่ อง เดือก ค็อง)
ราคาก็ไม่สูงนัก ขอฉันดูหอ้ งได้ไหม
C : Được chứ, xin mời cô.

(เดือก จื๋อ, ซิ น เหม่ย โก)
ได้สิ ขอเชิญคุณ
สําหรับนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้ว ดิฉนั อาจารย์ภสั ธิ ดา บุญชวลิต คุณสิ ทธิ ศกั ดิ์ ช่างชัย ผูร้ ่ วมสนทนา
และคุณเลขา ลิมจิตติ ผูค้ วบคุมรายการ ต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ หากผูฟ้ ังท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อติชม
ใดใด สามารถติดต่อกันได้ทางเฟซบุคเพจ Talk about Vietnamese และพบกันใหม่ในตอนต่อไป สวัสดี
ค่ะ xin chào và hẹn gặp lại. (ซิ น จ่าว หว่า แห่น กับ หล่าย)

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามพิมพ์จําหน่ ายและห้ามคัดลอกไปเผยแผ่ทางสื่อทุกชนิ ดโดยไม่ ได้รบั อนุ ญาต

