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1. INTRODUCTION

 

Many people love to travel around the world, however, there
is an obstacle that everyone meet, it is communicate in
English. This article will list some common situations and
sentences used in travel topics, it will provide some general
information for you to confidently communicate in English
when you travel.
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1. INTRODUCTION

 

Nhiều người rất thích đi du lịch khắp thế giới, tuy nhiên có 1

trở ngại mà ai cũng gặp phải đó là giao tiếp bằng tiếng Anh.

Bài viết này sẽ liệt kê những tình huống và mẫu câu thông

dụng trong chủ đề du lịch, cung cấp cho bạn một số kiến thức

tổng quan để bạn tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh khi đi du

lịch.
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TRAVEL

2. VOCABULARY
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VACABULARY

Move (v) di chuyển
Package tour (n) tour trọn gói
Passport: hộ chiếu
Guide (v) hướng dẫn
Guide book: sách hướng dẫn
High season (n) mùa du lịch cao điểm
Suitcase (n) hành lí
Ticket: vé
Timetable: Lịch trình
Tour guide: hướng dẫn viên du lịch
Tour Voucher: phiếu dịch vụ du lịch
Tourist: khách du lịch
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VACABULARY

Transfer: vận chuyển
Visa: thị thực
Airline schedule: lịch bay
Amazing(a): đáng ngạc nhiên
Baggage allowance: lượng hành lí cho phép
Boarding pass: thẻ lên máy bay
Booking file: hồ sơ đặt chỗ của khách hàng
Brochure: sách giới thiệu
Buget (n) giá
Bus schedule: Lịch trình xe buýt
Carrier: công ty cung cấp vận chuyển
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VOCABULARY

Check (v) kiểm tra
Check-in: thủ tục vào cửa
Commission: tiền hoa hồng
Compensation: tiền bồi thường
Complimentary: (đồ, dịch vụ...) miễn phí, đi kèm
Customer file: hồ sơ khách hàng
Deposit: đặt cọc
Destination: điểm đến
Distribution: kênh cung cấp
Documentation: tài liệu là giấy tờ (bao gồm vé, hộ chiếu,voucher...)
Domestic travel: du lịch nội địa
Ticket: vé
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VOCABULARY

 

Flyer: tài liệu giới thiệu
Geographic features: đặc điểm địa lý
Guide book: sách hướng dẫn
High season: mùa cao điểm
Low Season: mùa ít khách
Loyalty programme: chương trình khách hàng thường xuyên
Manifest: bảng kê khai danh sách khách hàng (trong một tour
du lịch, trên một chuyến bay...)
Inclusive tour: tour trọn gói
Itinerary: Lịch trình
International tourist: Khách du lịch quốc tế
Expatriate resident(s) of Vietnam: người nước ngoài sống ngắn
hạn ở Việt Nam
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TRAVEL TOPIC

3.COMMON SENTENCES
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A.AIRPORT

- Can I see your ticket and passport, please? - Tôi
có thể xem vé và hộ chiếu của bạn được không?
- Is anybody traveling with you today? - Có ai đi

cùng bạn chuyến này không?



A.AIRPORT

- Will that be one way or round trip? - Bạn muốn
vé một chiều hay khứ hồi?

- How much is a round trip ticket? - Vé khứ hồi
giá bao nhiêu tiền?

- Can you place your bag up here? - Anh/chị vui
long đặt túi lên đây



A.AIRPORT

- Do you prefer window or aisle? - Anh/chị thích
ghế cạnh cửa sổ hay ghế bên?

-Please mark this bag as ‘fragile’ -  Xin giúp tôi
đánh dấu hành lý này là “hàng dễ vỡ”



 

 

B .  RESTAURANT

 
- We haven’t booked a table. Can you fit us in? - Chúng tôi vẫn
chưa đặt bàn? Bạn có thể sắp xếp cho chúng tôi chỗ ngồi được
không?
- Do you have a high chair for kid, please? - Ở đây có ghế cao cho
trẻ em không?
- I booked a table for three at 8pm. It’s under the name of … - Tôi
đã đặt một bàn 3 người lúc 8 giờ tối, tên tôi là…
- I prefer the one in that quiet corner - Tôi thích bàn ở góc yên
tĩnh kia hơn.
- What’s on the menu today? - Thực đơn hôm nay có gì?
- What’s special for today? - Món đặc biệt của ngày hôm nay là gì?



 

 

 

B .  RESTAURANT

 
-May I see the menu?  - Tôi có thể xem thực đơn không
-May I have the bill, please? - Tôi muốn xuất hóa đơn
-May we sit at this table?  - Tôi có thể ngồi ở bàn này không
-Do you have any free tables? - Bạn còn bàn nào trống không?
-Could we have an extra chair?  - Cho tôi xin thêm 1 chiếc ghế
- A table for two, please - Cho 1 bàn cho 2 người
E.G.
- Do you have any free tables? - Mình có bàn trống nào không?
- How many are you? - Mình đi tổng cộng bao nhiêu người nhỉ?
- A table for two, please - Cho một bàn 2 người.



C. HOTEL

FROM  RECEPTIONIST  OF  HOTEL

- How can I help you? - Tôi có thể giúp gì bạn?
- What date are you looking for? - Bạn đang tìm kiếm ngày nào?
- How long will you be staying? - Bạn dự định ở trong bao lâu?
- How many adults will be in the room? - Bao nhiêu người lớn sẽ
ở trong phòng?
- I’m afraid we are booked that weekend - Chúng tôi e rằng đã
được đặt vào cuối tuần đó.
- There are only a few vacancies left - Chỉ còn lại một vài chỗ
trống. 
- Do you want a smoking or non-smoking room? - Bạn muốn
phòng có hút thuốc hay không?
- The dining room is open from 5 pm until 9 pm - Phòng ăn sẽ
mở cửa từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. 
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C. HOTEL

FROM  CUSTOMER

- I’d like to make a reservation for next week - Tôi muốn đặt phòng
cho tuần tới. 
-  Is it necessary to book ahead? - Có cần đặt chỗ trước không?
- Do you charge extra for two beds? - Cô có tính thêm tiền cho hai
giường không?
- Do you offer free breakfast? - Cô có cung cấp bữa sáng miễn phí
không?
- Is there a restaurant in the hotel? - Có nhà hàng trong khách sạn
không?
- Do the rooms have refrigerators? - Phòng có tủ lạnh không?
- Do you do group bookings? - Cô có thể đặt phòng theo nhóm không?
- Is there an outdoor pool? - Có bể bơi ngoài trời không?
- Do you have any cheaper rooms? - Cô có phòng nào rẻ hơn không?
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C. HOTEL

E .G .

 
- Caller: Hello. I’m interested in booking a room for the July
long weekend - Xin chào. Tôi muốn đặt một phòng cho kỳ nghỉ
cuối tháng  7. 
- Receptionist: I’m afraid we’re totally booked for that
weekend. There’s a convention in town and we’re the closest
hotel to the convention centre - Tôi e rằng các toàn bộ các
phòng đã được đặt cho cuối tuần đó rồi. Có một hội nghị trong
thị trấn và chúng tôi là khách sạn gần với trung tâm hội nghị
nhất.
- Caller: Oh, I didn’t realize. Well what about the weekend after
that? - Ồ, tôi không muốn tin nữa. Còn cuối tuần sau đó thì sao?
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Hi vọng bộ tài liệu này sẽ mang lại cho bạn nhiều kiến thức bổ
ích. Học tiếng anh là cả một quá trình kiên trì rèn luyện, và
chúng tôi tin bạn sẽ không bao giờ từ bỏ. 
Hãy để QTS đồng hành cùng bạn trên hành trình mở ra tương
lai không giới hạn của bạn.
Để tải về những Ebook MIỄN PHÍ khác, hãy truy cập Tại Đây.
Để biết có thêm nhiều thông tin hữu ích, hãy theo dõi
Fanpage QTS Tại Đây.

QTS | QUALITY TRAINING SOLUTIONS

https://www.qts.edu.vn/ebooks

