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100 ประโยคทันใจ

เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์
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เที่ยวสนุกตลอดทริป

ขอโทษค่ะ/ครับ ที่นี่ใช่...รึเปล่า
죄송합니다. 여기...맞죠?

ชเว-ซงฮัมนีดา ยอกี...มัด-จโย้

ต้องซื้อตั๋วหรือเปล่า
아니면 표를 사야 돼요?

อานี-มยอน พโยรึล ซายา ทเวโย้

เข้าฟรีหรือเปล่า
무료 입장이에요? 

มู-รโย อิบจางีเอโย ้

คุณต่อแถวอยู่ใช่ไหม
지금 줄에 서 계신 거죠?

จิกึม จูเร ่ ซ้อ เคชิน กอ-จโย้

ระดับความสุภาพของภาษา 

คนเกาหลีเป็นคนมีระเบียบ 
และให้ความสำคัญกับการต่อแถวมาก
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ประโยคที่ต้องได้ยินแน ่ๆ

คุณต้องไปซื้อตั๋วตรงโน้น
거기서 표를 사셔야 돼요.

คอกีซอ พโยรึล ซา-ชอยา ทเวโย

คุณต้องต่อคิวตรงโน้น
저기 줄 서야 돼요. 
ชอก ี จุล ซอยา ทเวโย

คุณมาจากประเทศอะไร
어느 나라에서 오셨어요? 
ออนือ นาราเอซอ โอช็อดซอโย้

น่าจะเป็นคนไทย
태국 사람인 것 같아요. 

เทกุก ซารามิน ก็อด กัดทาโย

หากใส่ชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี) สามารถเข้าชมพระราชวัง 
ในกรุงโซลได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเข้าชม  ได้แก่  
พระราชวังคยองบก พระราชวังชางด็อก พระราชวังด็อกซู พระราชวัง 
ชาง-กยอง และพระราชวังคยองฮี
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ขอถามอะไรหน่อยได้ไหม
뭐 좀 여쭤봐도 될까요?

มวอ จม ยอ-จวอ-บวาโด ทเวล-กาโย้

ที่นั่นเปิดกี่โมงถึงกี่โมง
거기는 운영시간이 몇 시부터 몇 시까지예요?

คอกีนึน อู-นย็องชิกาน ี มย็อด ชีบุดทอ มย็อด ชีกาจีเยโย้

มีที่ไหนน่าไปเที่ยวบ้าง 
갈 만한 데가 어디 있나요? 
คาล มานัน เดกา ออด ี อินนาโย้

จะไป...ต้องไปทางไหน
...에 가려면 어떻게 가야 해요?

…...เอ คารอ-มยอน ออต๊อกเค คายา แฮโย้

คนเกาหลีชอบชาวต่างชาติ และตื่นเต้นดีใจเวลาเห็นชาวต่างชาติใน 
บ้านเมืองตัวเอง โดยเฉพาะคนรุ่นก่อน หากเราไปร้านค้า ร้าน 
อาหาร แล้วเราเป็นนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาเกาหลีได้ หรือมีความ 
สนใจในประเทศเกาหลี เจ้าของร้านจะเอ็นดูเป็นพิเศษ และบางที 
ก็แถมของให ้ แม้กระทั่งเวลาขึ้นแท็กซี ่ คนขับรถจะเอ็นดูและชวนคุย
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ประโยคที่ต้องได้ยินแน ่ๆ

คุณมาอยู่นี่กี่วัน
며칠 동안 여기 계실 거예요?

มย็อดชิ้ล ตงอัน ยอก ี เคชิล กอเยโย้

มีที่ไหนที่คุณอยากไปแล้วยังไม่ได้ไปบ้างไหม
가고 싶은데 아직 못 간 데가 있어요? 

คาโก ชิพึนเด ้ อาจิก หมด คัน เดกา อิดซอโย้

เดินตรงไป
쭉 가세요.

จุ๊ก คาเซโย

เลี้ยวซ้าย
왼쪽으로 도세요.

เวนโจกือโร โทเซโย

เลี้ยวขวา
오른쪽으로 도세요.

โอรึนโจกือโร โทเซโย
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ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหม
사진 좀 찍어 주실 수 있으세요?

ซาจิน จม จิกอ จูชิล ซ ู อิดซือเซโย้

ฉันอยากเช็กอินว่าอยู่ที่นี ่ ช่วยเลือกสถานที่ให้หน่อย 
여기 체크인하고 싶은데 장소를 좀 찾아주세요. 

ยอก ี เช็คคืออินนาโก ชิพึนเด จังโซรึล จม ช้าจาจูเซโย
 

ขอรหัสไวไฟหน่อย
와이파이 비밀번호 좀 알려주세요. 

วาอีพาอ ี พีมิล-บอโน จม อัน-ลยอจูเซโย

ทีเ่กาหลมีรีา้นกาแฟเรยีงรายเยอะมาก ละแวกหนึง่อาจมากกวา่  
10 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กหรือร้านใหญ่ก็มีไวไฟฟรี 
ใหบ้รกิารทกุร้าน นอกจากนีป้ระเทศเกาหลไีดร้บัการจดัอนัดบั 
ให้เป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดในโลก ที่เป็นเช่นนี้ 
คาดวา่คนเกาหลสีว่นใหญน่สิยัใจรอ้น ชอบทำอะไรเรว็  ๆรบี ๆ  
จงึตอ้งทำสญัญาณอนิเทอรเ์นต็ใหเ้รว็สอดคลอ้งกบัการใชช้วีติ
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ประโยคที่ต้องได้ยินแน ่ๆ

ฉันถ่ายรูปให้ไหม
사진을 찍어 드릴까요? 

ซาจีนึ่ล จิกอ ทือริล-กาโย้

ห้ามถ่ายรูป
사진 찍으시면 안 돼요.

ซาจิน จิกือชี-มยอน อัน ดเวโย

사진 찍지 마세요.

ซาจิน จิกจิ๊ มาเซโย

ตรงนี้ห้ามเข้า
여기 들어가면 안 돼요. 

ยอก ี ทือ-รอคา-มยอน อัน ดเวโย 

(สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกัน แต่ประโยคแรกให้ความรู้สึก
นุ่มนวลกว่า ประมาณว่า ถ่ายรูปไม่ได้นะคะ/ครับ แต่ประโยคที่สองคือ 

ห้ามถ่ายรูปค่ะ/ครับ กรุณาอย่าถ่ายรูปค่ะ/ครับ)

พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เปิดให้เข้าชมได้ฟร ี
และสามารถถ่ายรูปภายในได้โดยไม่ใช้แฟลช
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เวลาเครื่องลง
도착시간

โทชักชิกัน

ที่นั่งติดหน้าต่าง
창가 좌석

ชังกา จวาซ็อก

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
안내 데스크

อันแน เดสึคึ

ท่ารถ
버스 터미널

บอส ึ ทอมินอล

ท่าเรือ
항구

ฮังกู

เวลานัดหมาย
약속 시간

ยักซก ชิกัน

เที่ยวบิน
항공편

ฮังกง-พย็อน

สถานที่
장소 
จังโซ

สายการบิน
항공

ฮังกง

สถานที่นัดหมาย
약속 장소

ยักซก จังโซ

ที่นั่งติดทางเดิน
통로 좌석

ทงโน จวาซ็อก

เวลาเครื่องขึ้น
출발시간

ชุ้ลบาลชิกัน

ตัง้แตป่ ีค.ศ. 2005 เปน็ตน้มา สนามบนินานาชาตอินิชอนไดร้บัการจดัอนัดบั 
ใหเ้ปน็สนามบนิทีด่ทีีส่ดุในโลก และไดร้บัรางวลัในดา้นตา่ง ๆ มากมาย เชน่ 
ด้านความสะอาด ด้านการบริการ และการเป็นสนามบินที่ดีที่สุดสำหรับแวะ 
เปลี่ยนเครื่อง ฯลฯ ที่สำคัญคือสนามบินแห่งนี้ได้รับรางวัล World’s Best 
Airport สาขาการบริการ (The Annual Airport Service Quality  
Award) จากสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ  (Airports  
Council International) ติดต่อกัน ซึ่งในป ี 2016 เป็นปีที ่ 11 แล้ว

สนามบิน 공항 คงฮัง
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พระราชวัง
궁전

คุงจ็อน

วัด
사원

ซาวอน

ตั๋ว
표

พโย

หนังสือเดินทาง
여권

ยอ-กว็อน

กระเป๋าเดินทาง/สัมภาระ
짐

จิม

พิพิธภัณฑ์
박물관

พังมุล-กวัน

ห้างสรรพสินค้า
백화점

แพ-ควาจ็อม

ค่าเข้า
입장료

อิบจังนโย

ทางเข้า
입구

อิบ-กู

ทางออก
출구

ชุ้ลกู

รหัสไวไฟ
와이파이 비밀번호

วาอีพาอ ี พีมิล-บอโน

ปราสาท
성

ซ็อง

ตลาด
시장

ชิจัง


