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Eating Out

Eating Out - 
Arabic Thai

أود حجز طاولة ل_[عدد
الناس]_عند_[الوقت]_.

ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนค
น]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum
rub____torn____.)

القيام بحجز

طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك. โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)

طلب طاولة

هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟ คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit
card mai?)

السؤال إن كان يمكنك الدفع بواسطة بطاقات االئتمان

هل تقدمون طعاما نباتيا؟ คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือ
เปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue
plao?)

السؤال إن كانوا يملكون وجبات نباتية

هل تقدمون طعاما حالل؟ คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee
arharn yiw rue plao?)

السؤال إن كان هناك طعام حالل

هل تقدمون الطعام الحالل؟ คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me
arhan halal rue plao?)

السؤال إن كان لديهم طعام حالل

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في
مشاهدة مباراة_____.

คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม
เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo
mai rao tong karn doo____.)

أنت ترغب في مشاهدة مباراة معينة أثناء تناول الطعام أو بعدة
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هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟ ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo
menu arhan dai mai?)

طلب رؤية قائمة الطعام
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عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك. ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร
(Kortode na rao tong karn sung arhan.)

إخبار النادل أنك جاهز للطلب

ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟ คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun
naenum arhan arai nai menu?)

سؤال النادل إن كان يمكنه/يمكنها اقتراح أي شيء على القائمة

هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟ มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่
า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)

السؤال إن كان هناك طعام خاص بالمطعم

هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟ มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหร
ือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue
plao?)

السؤال إن كان في المطعم طبق خاص على القائمة

لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____
อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke
poom pae___ unnee mee____ rue plao?)

اإلعالم بأن لديك حساسية ضد مكونات معينة

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر
أو الكربوهيدرات؟

ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตา
ลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan
pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue
carbohydrate rue plao?)

معرفة فيما إذا كان هناك طبق يحتوي على السكر او الكربوهيدرات ألنك مصاب بالسكري

أنا ال آكل_____. هل هناك______ في
هذا الطبق؟

ฉันไม่กิน____
อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai
kin____. Unnee me __rue plao?)

إعالم النادل أنك ال تأكل مكونا محددا

أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك. ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn
sung____.)

طلب طبق محدد

نرغب في طلب المقبالت من فضلك. เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อ
ย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)

طلب المقبالت
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السلطة สลัด (salad)

طبق

الحساء ซุป (soup)

طبق

اللحم เนื้อ (nuer)

طعام

لحم الخنزير หมู (mhoo)

نوع من اللحم

اللحم البقري เนื้อวัว (nuer wua)

نوع من اللحم

الدجاج ไก่ (kai)

نوع من اللحم

أود بأن يكون اللحم مطهوا بشكل
بسيط/متوسط/جيد.

ฉันต้องการเนื้อแบบ
แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer
bab rare/medium/well done.)

إعالم النادل عن كيفية تحضير اللحم

طعام البحر อาหารทะเล (ar-han ta-lae)

طعام

السمك ปลา (pla)

طعام

المعكرونة พาสต้า (pasta)

طبق

ملح เกลือ (kluer)
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فلفل พริกไทย (prik tai)

 

الخردل มัสตาร์ด (mustard)

 

الكاتشب ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)

 

الخبز ขนมปัง (ka nom pung)

 

الزبدة เนย (noey)

 

أرغب في إضافة المزيد، من فضلك! ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn
term perm.)

طلب إضافة طبق جديد

شكرا لك، هذا كاف. ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun
mak, kae nee kor por laew)

الطلب من النادل أن يتوقف عن تقديم الطعام/ملء الكأس

نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من
فضلك.

เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn
sung ka nom perm.)

طلب تقديم الحلوى

أود أن أطلب________ من فضلك. ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)

طلب الحلوى

البوظة ไอศกรีม (I-tim)

حلوى
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الكعكة ขนมเค้ก (cake)

حلوى

شوكوال ช็อกโกแลต (chocolate)

حلوى

الكعك คุ้กกี้ (cookie)

حلوى

استمتع بوجبتك! ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร
่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)

تمني تناول وجبة شهية

Eating Out - 
Arabic Thai

أود تناول _[مشروب]_ من فضلك. ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___.
(Chan tong karn___[beverage]____.)

طلب المشروبات

مياه فوارة น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)

مشروب

مياه عادية น้ำเปล่า (nam plao)

مشروب

جعة เบียร์ (beer)

مشروب

زجاجة نبيذ ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)

مشروب

قهوة กาแฟ (ka-fae)

مشروب
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شاي น้ำชา (nam cha)

مشروب

أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في
هذا؟

ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์
ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan
mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)

السؤال عن محتوى الكحول
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نرغب في الدفع من فضلك. เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai
laew.)

اإلعالم بأنك تريد الدفع

نرغب في الدفع بشكل منفصل เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)

إعالم النادل أن كل شخص في المجموعة يريد الدفع بشكل منفرد

سأدفع مقابل كل شيء. ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung
mhod aeng.)

إعالم النادل أنك تريد دفع فاتورة الجميع

سأدعوك إلى الغداء/العشاء. ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อ
เย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)

دعوة شخص آخر إلى وجبة ودفع ثمنها

احتفظ بالفكة. ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)

إخبار النادل أنه يستطيع االحتفاظ بالمال اإلضافي الذي دفعته كإكرامية

الطعام كان لذيذا! อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)

اإلثناء على الطعام

أرسل تحياتي إلى الطاهي! บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อย
มาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)

اإلثناء على الطعام

Eating Out - 
Arabic Thai
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طعامي بارد. อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron
loey!)

الشكوى بأن الطعام كان باردا جدا

الطعام لم يطه بشكل صحيح. อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee
yung mai sook.)

وقت الطعام كان قصيرا

لقد طهي أكثر من الالزم. อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee
sook kern pai.)

وقت الطهو كان طويال جدا

لم أطلب هذا، لقد طلبت_____. ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้
ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee,
chan sung_____.)

المالحظة بأن الطبق الذي تم تقديمه ليس ما طلبته

هذا النبيذ ملوث بالفلين. ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad
nee me sarn pon puen.)

اإلعالم بأن النبيذ ملوث (فاسد)

لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة. เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่ว
โมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung
tae krueng chua mong tee laew laew.)

الشكوى بخصوص وقت االنتظار للطعام الذي تم طلبه

هذا الشراب ليس باردا. เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng
duem nee mai yen loey.)

الشكوى بسبب درجة حرارة دافئة للمشروب

مشروبي ذو طعم غريب. เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng
duem nee rod chart plak plak.)

التعبير عن الطعم الغريب لمشروبك

لقد طلبت مشروبي من دون ثلج. ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่
ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan
doi mai sai nam kang.)

اإلعالم بأنك قد تلقيت مشروبا بثلج رغم أنك طلبت عدم وجوده
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يوجد طبق مفقود. ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn
neung yang pai.)

اإلعالم بأن الطلب ليس كامال

هذا ليس نظيفا. นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)

اإلعالم بأن طبقك/أدوات المائدة/كأسك ليس نظيفا

Eating Out - 
Arabic Thai

هل يوجد _____ في هذا؟ มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue
plao?)

السؤال إن كان هناك طبق ما يحتوي على مكونات تعاني من حساسية لها

هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟ คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โ
ดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า?
(Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai
dai sai___ dai rue plao?)

السؤال فيما إذا كان من الممكن إقصاء المكونات التي تتحسس منها عند تحضير الطبق

لدي حساسية. إن حدث لي أي رد فعل،
يرجى إيجاد دوائي في حقيبتي/جيبي!

ฉันเป็นภูมิแพ้
ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น
กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย!
(Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd
kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)

إعالم الناس بأن لديك حساسية ما وتطلب منهم إعطاءك دواءك في حال الطوارئ

الجوز/الفستق ถั่ว (tua)

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس เมล็ดงา (ma-led nga)

حساسية للطعام

البيض ไข่ไก่ (kai-gai)

حساسية للطعام

طعام البحر/سمك/محار/قريدس อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta
lae/pla/hoi/goong)

حساسية للطعام
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الطحين/القمح แป้ง (pang)

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/ألبان นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-
ta-pun nom)

حساسية للطعام

الجلوتين กลูเตน (gluten)

حساسية للطعام

الصويا ถั่วเหลือง (tua-leung)

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-
tua/tua/kao-pode)

حساسية للطعام

الفطر เห็ด (hed)

حساسية للطعام

الفواكه/الكيوي/جوز الهند ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-
prao)

حساسية للطعام

الثوم المعمر/البص/اللثوم กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)

حساسية للطعام

الكحول แอลกอฮอล์ (alcohol)

حساسية للطعام
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