บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ร้านสปา

หากใครทีต่ ้ องการสื่ อสารกับชาวต่ างชาติในสถานทีส่ ปา หรือเสริมสวยต่ าง ๆ มีบทสนทนาแบบ
ง่ าย ๆ มาให้ ฝึกกันนะค่ ะ ลองดูแบบแรกเป็ นการไปนวดเท้ าทีส่ ปาค่ ะ
การไปนวดเท้าทีส่ ปา
Conversation(บทสนทนา)
พนักงานนวด : Welcome to thai Spa. Please take a seat.
เวลคัม ทู ไทย สปา พลีส เทค อะ ซีท.
คําแปล : ยินดีตอ้ นรับสู่ไทยสปา . เชิญนัง่ ค่ะ
ลูกค้ า :

Ok.

โอเค
คําแปล : ครับ
พนักงานนวด : Ok. May I roll up your trousers?
โอเค. เมย์ ไอ โรล อัพ ยัวร์ เทราเซอร์ส?
คําแปล : ค่ะ ขอพับขากางเกงของคุณหน่อยค่ะ
ลูกค้ า

: yes, go ahead.

เยส, โก อะเฮด
คําแปล : ครับ เชิญครับ
พนักงงานนวด :

please put your feet into the warm water. Now , please learn back on the

Backrest and relax while I massage your feet.

พลีส พุท ยัวร์ ฟี ท อินทู เดอะ วอร์ม วอเทอร์ .นาว,พลีส ลีน แบค ออนเดอะ แบคเรสท์ แอนท์ รี แลกซ์ ไวล์
ไอ มาสสาจ ยัวร์ ฟี ท.
คําแปล : กรุ ณาเอาเท้าของคุณแช่ในนํ้าอุ่นนี้ค่ะ ตอนนี้ กรุ ณาเอนพิงพนักพิง และทําตัวผ่อนคลายในขณะที่ฉนั นวดเท้าของ
คุณนะค่ะ
ลูกค้ า : Ok
พนักงาน : please tell me if it hurts.
พลีส เทล มี อิฟ อิท เฮิร์ทส์

คําแปล : ช่ วยบอกฉัน ถ้ ามันทําให้ คุณรู้ สึกเจ็บนะค่ ะ

การไปนวดหน้ าทีส่ ปา
พนักงานนวด : good afternoon, ma’am how are you today?
กู้ด อาฟเตอร์ นูน , แมม ฮาว อาร์ ยู ทูเดย์ ?
คําแปล : สวัสดีตอนบ่ ายค่ ะคุณผู้หญิง วันนีเ้ ป็ นอย่ างไรบ้ างค่ ะ
ลูกค้ า : I’m fine , and you ?
ไอม์ ไฟน์ , แอนด์ ยู ?
คําแปล : ฉันสบายดี แล้ วคุณล่ะ
พนักงาน : I’m very well. This room , please .
ไอม์ เวรี เวล ดีส รู ม พลีส.
Please change into this blouse and remove your jewelry.
พลีส เชลนจ์ อินทู ดิส เบลาส์ แอนด์ รีมูฟ ยัวร์ จูเวลรีใ
คําแปล : ฉันสบายดีค่ะ เชิญห้ องนีเ้ ลยค่ ะ
กรุณาเปลีย่ นเสื้อผ้าและถอดเครื่องประดับออกด้ วยนะค่ ะ
ลูกค้ า : OK
พนักงาน : please lie on this bed and relax. I will remove your make-up
With cleasing lotion. Then I will scrub, massage and mask
Your face.
พลีส ลาย ออน ดิส เบด แอนด์ รีแลกซ์ . ไอ วิล รีมูฟ ยัวร์ เมค-อัพ วิธ เคลนซิง โลเชิน. เดน ไอ วิล
สครับ , มาสสาจ แอนด์ มาสค์ ยัวร์ เฟซ.
คําแปล. : กรุณานอนลงบนเตียงนี้ และทําตัวผ่อนคลายค่ ะ ฉันจะเช็ดเครื่องสําอางของคุณออกด้วยโลชั่นทํา
ความสะอาด จากนั้นจะขัดหน้ า นวดหน้ า และพอกหน้ าของคุณค่ะ
ลูกค้ า : Great.
เกรท
คําแปล : ดีค่ะ

ที่มา: http://goo.gl/g1HTh6

