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Choose the best answers to complete the dialogues.  
Asking and giving information 
A : Excuse me, Excuse me ... . 
B : Yes, madam. 
A : ..........1.......... 
B : The bank near here ... what, are you walking or ... er ...? 
A : ..........2.......... 
B : Well, from here? It’s about ... twenty or twenty five minutes. 

I’m not sure. 
A : ..........3..........  
B : You can get a bus ... any buses from here will take you there. 

Can you see the bus stops on the other side of the road? 
A : Yes. 
B : Just ask the driver to tell you when to get off. 
A : OK. Thank you. 
B : My pleasure.  
1. 1) How can I get to the bank near here, please? 
 2) How much time do the buses take? 
 3) Do you know how often do the buses come? 
 4) Please tell me when will the bus take to the bank.  
2. 1) Are the bus running to the bank? 
 2) How long does it take to walk? 
 3) How often do the buses run? 
 4) When can I find the way to the bank?  
3. 1) Tell me the direction urgently. 
 2) Sorry. I don’t really know. 
 3) It’s quite far for me. 
 4) I will be there in about five or ten minutes. 
 
At a tourist attraction 
David : Have you been to any of these guided tours yet? 
Susan : Well, ..........4.......... . One was very good, but the other was 

a bit boring. It depends on the tour guide, you know. 
David : Yes. Well, I’ve just arrived, so I haven’t seen anything 

much. ..........5.......... to take photographs here?  
Susan : Oh, yes. My friend has taken a lot. ..........6.......... 
David : What about restaurants here? ..........7.......... 
Susan : Yes. The one over there is quite good and cheap. 
David : Oh, thanks. See you. Bye.  

 
 
 
 
 
 
 
  
4. 1) we’ve been on many tours 
 2) we don’t like any guided tours 
 3) we’ve been on two so far 
 4) we prefer to travel by ourselves  
5. 1) Is it right    2) Is it OK 
 3) Does it matter  4) Do you know how  
6. 1) Who knows?   2) No one knows. 
 3) We don’t mind.  4) Nobody minds.  
7. 1) Do you eat any?  2) Could you have any? 
 3) Have I had any?  4) Have you tried any? 
 

เฉลย 
 
คําแปลบทสนทนา 
การถามและการใหขอมูล 
เอ : ขอโทษคะ ขอโทษคะ ... 
บี : มีอะไรเหรอคะคุณผูหญิง 
เอ : ชวยบอกดวยคะวาจะไปธนาคารที่ใกลที่นี่ไดอยางไรคะ 
บี : ธนาคารที่ใกลที่นี่ คุณจะเดินไปเหรอคะ หรือวา เออ... 
เอ : ถาเดินไปจะใชเวลานานเทาไหรคะ 
บี : จากที่นี่เหรอคะ ก็นาจะประมาณ 20 นาที หรือ 25 นาที ฉันไมคอยแนใจ 
เอ : มันไกลสําหรับฉันทีเดียวคะ 
บี : คุณก็ขึ้นรถประจําทางไปไดคะ ... รถประจําทางทุกสายจากที่นี่จะวิ่งผานที่นั่น

คุณเห็นปายรถประจําทางที่อยูถนนฝงตรงขามนั่นไหมคะ 
เอ : เห็นแลวคะ 
บี : บอกคนขับรถใหเตือนคุณวาตองลงตรงปายไหนดวยก็ไดคะ 
เอ : ตกลงคะ ขอบคุณคะ 
บี : ดวยความยินดีคะ  
1. เฉลย 1) How can I get to the bank near here, please? 
   How can I get to the bank near here, please? = ชวยบอก

ดวยคะวาจะไปธนาคารที่ใกลที่นี่ไดอยางไรคะ 
   สุภาพและเหมาะสมกับสถานการณ  
2. เฉลย 2) How long does it take to walk? 
   How long does it take to walk? = ถาเดินไปจะใชเวลานาน

เทาไหรคะ 
   สอดคลองกับประโยคกอนหนาและประโยคถัดมา  
3. เฉลย 3) It’s quite far for me. 
   It’s quite far for me. = มันไกลสําหรับฉันทีเดียวคะ 

ที่สถานที่ทองเที่ยวแหงหนึ่ง 
เดวิด : คุณเคยมาเที่ยวกับบริการนําเที่ยวแบบนี้บางหรือยังครับ 
ซูซาน : เออ... ที่ผานมาพวกเราเคยเที่ยวแบบนี้มาแลวสองครั้ง ครั้งหนึ่งดีมาก 

แตอีกครั้งหนึ่งนาเบื่อไปหนอย ก็แลวแตผูนําเที่ยวนั่นแหละคะ วาไหม 
เดวิด : ใชครับ เออ... ผมเพิ่งมาถึง ผมเลยยังไมไดดูอะไรสักเทาไร ที่นี่

ถายรูปไดไหมครับ 
ซูซาน : ออ... ถายไดคะ เพื่อนฉันเองก็ถายมาเยอะแยะเลย ไมเห็นมีใครวา

อะไร 
เดวิด : แลวรานอาหารแถวนี้ละครับ คุณเคยไปมาแลวบางไหม 
ซูซาน : เคยคะ รานหนึ่งตรงโนนคอนขางดี แลว (คาอาหาร) ก็ไมแพงคะ 
เดวิด : โอ ขอบคุณครับ แลวเจอกันครับ ลากอน  
4. เฉลย 3) we’ve been on two so far 
   we’ve been on two so far = ที่ผานมาพวกเราเคยเที่ยวแบบนี้

มาแลวสองครั้ง 
   คําตอบของซูซานบอกใหทราบวาเธอกับคนรอบขางหรือคนใกลชิด 

(เชน เพื่อน ครอบครัว เพื่อนรวมงาน คนรัก ฯลฯ) เคยไปทองเที่ยวโดยใชบริการ
นําเที่ยวแลวสองครั้ง สังเกตไดจาก One ซึ่งหมายความถึง One guided tour 
(การทองเที่ยวโดยใชบริการนําเที่ยวครั้งหนึ่ง) และ the other ซึ่งหมายความถึง 
the other guided tour (การทองเที่ยวโดยใชบริการนําเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง) 

  1) we’ve been on many tours = พวกเราไปเที่ยวหลายครั้งแลว 
  2) we don’t like any guides tours = พวกเราไมชอบเที่ยวกับ

บริการนําเที่ยวเลย 
  4) we prefer to travel by ourselves = พวกเราชอบไปเที่ยว

กันเองมากกวา  
5. เฉลย 2) Is it OK 
   Is it OK = ... ไดไหม 
   มีความหมายใกลเคียงกับ Is it allowed? ซึ่งหมายถึง อนุญาต

ให ... ไหม  
  1) Is it right = ถูก(ตอง)ไหม 
  3) Does it matter = สําคัญไหม 
  4) Do you know how = คุณทราบวิธี ... ไหม  
6. เฉลย 4) Nobody minds. 
   Nobody minds. = ไมเห็นมีใครวาอะไร 
   สอดคลองกับคําถามและประโยคที่พูดกอนหนา 
  1) Who knows? = ใครรู 
  2) No one knows. = ไมมีใครรู/ทราบ 
  3) We don’t mind. = พวกเราไมถือสา  
7. เฉลย 4) Have you tried any? 
   Have you tried any? = คุณเคยไปมาแลวบางไหม 
   สอดคลองกับประโยคที่ซูซานพูดตอมา 
  1) Do you eat any? = คุณทานบางไหม 
  2) Could you have any? = คุณรับสักหนอยไดไหม 
  3) Have I had any? = ฉันทานบางแลวหรือยัง 
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