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Choose the best answers to complete the dialogue.  
At a hotel 
Receptionist : Good afternoon. Can I help you? 
Traveler : Good afternoon. We’re looking for a .........1......... 

room with a bathroom for one night, please. 
Receptionist : I’m sorry, but we can arrange a twin-bedded 

room with an extra bed for you. .........2......... 
Traveler : Fine. That’s with a bathroom, .........3.........? 
Receptionist : Yes. All the rooms have private bathroom, 

television, and complementary fruit. 
Traveler : .........4......... for one night? 
Receptionist : It’s $150 plus VAT and that includes 

breakfast, .........5......... that is $165. Would you 
please fill in this form? 

Traveler : All right. And what time is breakfast? 
Receptionist : Breakfast is from seven until ten in the Rose 

Restaurant on the ground floor. 
Traveler : Oh! .........6........., please? 
Receptionist : Certainly. What time? 
Traveler : At six o’clock, please.  
1. 1) single   2) double 
 3) twin-bedded   4) triple  
2. 1) Do you like it?  2) Will that be all right? 
 3) Or will you try other hotels? 4) Do you have other ideas?  
3. 1) is it 2) isn’t it 3) is that 4) isn’t that  
4. 1) How much do you pay 2) What is your price 
 3) How much do you charge 4) What do we have to pay  
5. 1) so altogether   2) and overall 
 3) so all of them   4) and to cover all  
6. 1) Could you wake me up 
 2) Could you wake up early 
 3) Could we have a wake-up call 
 4) Could we have an early wake 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
คําแปลบทสนทนา 
ที่โรงแรม 
พนักงานตอนรับ : สวัสดีคะ มีอะไรใหชวยไหมคะ 
นักทองเที่ยว : สวัสดีครับ พวกเราตองการหองพักสําหรับ 3 คน พรอม

หองน้ํา 1 คืนครับ 
พนักงานตอนรับ : ขอโทษคะ แตเดี๋ยวทางเราจะจัดหองที่มีเตียงเดี่ยว 2 

เตียงใหพวกคุณ แลวเพิ่มเตียงเสริมใหอีกเตียง ไดไหมคะ 
นักทองเที่ยว : ไดเลยครับ หองที่วามีหองน้ําในตัวดวยใชไหมครับ 
พนักงานตอนรับ : มีคะ หองพักทุกหองในโรงแรมของเรามีหองน้ําสวนตัว 

โทรทัศน และมีผลไมจัดไวใหคะ 
นักทองเที่ยว : คาหองพัก 1 คืนเทาไรครับ 
พนักงานตอนรับ : คาหองพักสุทธิอยูที่ 150 ดอลลาร รวมภาษี(มูลคาเพิ่ม)

แลวคะ และถารวมอาหารเชาดวย ทั้งหมดจะอยูที่ 165 
ดอลลารคะ รบกวนกรอกแบบฟอรมนี้ดวยคะ 

นักทองเที่ยว : ไดครับ แลวอาหารเชาจะมีตอนกี่โมงครับ 
พนักงานตอนรับ : อาหารเชาจะใหบริการตั้งแต 7 โมงเชาถึง 10 โมงเชาที่

หองอาหารโรสตรงชั้น 1 คะ 
นักทองเที่ยว : ออ พวกเราขอใชบริการโทรปลุกไดไหมครับ 
พนักงานตอนรับ : ไดเลยคะ กี่โมงดีคะ 
พนักงานตอนรับ : 6 โมงเชาครับ  
1. เฉลย 4) triple 
   triple = สําหรับ 3 คน 
   เพราะพนักงานตอนรับบอกวาจะจัดหองพักที่มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง      

(a twin-bedded room) โดยจะนําเตียงมาเพิ่มใหอีก 1 เตียง รวมแลวไดเปน 
3 เตียงแทน แสดงวานักทองเที่ยวที่มาเขาพักตองการหองพักสําหรับ 3 คน 
เรียกวา a triple room 

  1) ผิด เพราะ a single room หมายถึง หองพักที่มีเตียงเดี่ยว (เตียง
สําหรับนอนคนเดียว) เพียงเตียงเดียว 

  2) ผิด เพราะ a double room หมายถึง หองพักที่มีเตียง 1 เตียง 
แตเปนเตียงขนาดใหญ จึงนอนได 2 คน 

  3) ผิด เพราะ a twin-bedded room หมายถึง หองพักที่มีเตียง
เดี่ยว 2 เตียง  

2. เฉลย 2) Will that be all right? 
   Will that be all right? = ไดไหม 
   ใหความหมายวา (ถาจัดใหตามที่กลาวไปแลว) คุณจะพอใจไหม 

  1) Do you like it? = คุณชอบไหม ไมใชในสถานการณนี้ 
  3) Or will you try other hotels? = หรือคุณจะไปพักที่โรงแรมอื่น

ก็ได ไมสุภาพ และไมควรใชกับแขกที่มาเขาพัก 
  4) Do you have other ideas? = คุณมีความคิดอยางอื่นอีกไหม 

ไมเหมาะสม เพราะไมควรถามวิธีแกไขสถานการณเฉพาะหนาจากแขกที่ไปเขาพัก  
3. เฉลย 2) isn’t it 
   isn’t it = ใชไหม 
   ใน question tag จะใชบุรุษสรรพนามรูปประธาน (subject 

pronoun) เสมอ ในกรณีที่ประโยคสวนหนาขึ้นตนดวย That ประโยคคําถาม
สวนทาย หรือ tag ก็จะตองใชบุรุษสรรพนาม it และถาประโยคสวนหนาเปน
ประโยคบอกเลา คําถามในสวน tag จะตองเปนปฏิเสธ โดยตองใชรูปกริยา
ชวยที่อยูในรูปปฏิเสธแบบยอเทานั้น 

  1) ผิด เพราะจะนํามาใชไดก็ตอเมื่อประโยคสวนหนาเปนประโยคบอกเลา  
  3) และ 4) ผิด เพราะ that ไมใชบุรุษสรรพนามรูปประธาน    
4. เฉลย 3) How much do you charge 
   How much do you charge = เทาไร 
   เปนสํานวนที่ใชถามคาหองพักในโรงแรม มีความหมายตามตัวอักษร

วา คุณจะเรียกเก็บเงินเทาไร 
  1) How much do you pay = คุณจายเทาไร 
  2) What is your price = คุณคิดราคาเทาไร 
  4) What do we have to pay = พวกเราตองจายอะไร  
5. เฉลย 1) so altogether 
   so altogether = ทั้งหมด 
   ใชเมื่อกลาวถึงผลลัพธที่รวมไดจากจํานวน ราคา หรือคาบริการ 

ทุกอยางเรียบรอยแลว มีความหมายตามตัวอักษรวา ดังนั้นรวม (เปนเงิน) 
ทั้งหมด 

  2) and overall = และนอกเหนือสิ่งใดทั้งหมด 
  3) so all of them = ดังนั้นสิ่งเหลานี้ทั้งหมด 
  4) and to cover all = และเพื่อใหครอบคลุมทั้งหมด (ไมใชพูดใน

กรณีนี้)  
6. เฉลย 3) Could we have a wake-up call 
   Could we have a wake-up call = พวกเราขอใชบริการโทรปลุก

ไดไหม 
   เปนสํานวนขอใชบริการการปลุกของโรงแรม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ตอนเชา ซึ่งทางโรงแรมอาจตั้งสัญญาณปลุกอัตโนมัติสงไปยังหองพัก หรือให
พนักงานโทรศัพทไปที่หองพักตามเวลาที่ไดแจงไว 

  1) Could you wake me up = คุณชวยปลุกฉันหนอยไดไหม     
ไมเหมาะสม เพราะเหมือนขอรองเปนการสวนตัว ซึ่งในเชาวันรุงขึ้น ทางโรงแรม
อาจเปลี่ยนพนักงานผลัดใหมไปแลว 

  2) Could you wake up early = คุณตื่นแตเชาไดหรือเปลา 
  4) Could we have an early wake = พวกเราขอทําบุญงานศพแต

เนิ่นๆ ไดไหม ไมเหมาะสมกับสถานการณ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


