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BASIC ROMANCE WORDS
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BASIC ROMANCE WORDS

Nice to meet you.
yin-dii thîi dâai rúu-jàk

ยินดีที่ได้รู้จัก

You are so ~
khun châang...

คุณช่าง...
Thanks.
khàawp-jai
ขอบใจ

Hello.
sà-wàt-dii
สวัสดี

girlfriend
faaen-sǎao

แฟนสาว

boyfriend
faaen-nùm

แฟนหนุ่ม

heart
hŭa jai

หัวใจ

kiss
jùub

จูบ

date
nát

นัด

hug
gàawt

กอด

love
khwaam-rák

ความรัก

cool
thêe

เท่

lovely
nâa rák

น่่ารัก

funny
dtà-lòk

ตลก

interesting
nâa-sǒn-jai

น่าสนใจ

kind
jai-dii

ใจดี

beautiful
sǔuai

สวย

handsome
làaw

หล่อ

Hi.
wàt-dii

หวัดดี

Can I sit here?
chăn nâng dtrong níi dâi măi

ฉันนั่งตรงนี้ได้ไหม

I’m (name). 
chăn chûue...

ฉันชื่อ...

May I ask your name?
khun chûue a-rai

คุณชื่ออะไร

Don't I know you from 
somewhere?

chăn khooei jooe khun maa 

gàawn rǔue bplào

ฉันเคยเจอคุณมาก่อนหรือเปล่า

What are you 
doing here?

khun maa tham à-rai 

thîi nîi

คุณมาทำาอะไรที่นี่

I would like to meet 
you again.

chăn yàak jooe khun 

ìik khráng

ฉันอยากเจอคุณอีกครั้ง
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color
sǐi
สี

movie
nǎng

หนัง

song
phleeng

เพลง

number
mǎai-lêek

หมายเลข

actor
nák-sà-daaeng-

chaai

นักแสดงชาย

singer
nák-ráawng

นักร้อง

book
nǎng-sǔue

หนังสือ

food
aa hăan

อาหาร

CAUTION! 
Please use the pick-up lines below only at your own risk.

Your smile is beautiful. You're smart! I like your hairstyle.

You look gorgeous. You have beautiful eyes. You are very stylish.

You have good taste. You're handsome. You are amazing.

You have a way with words. That jacket looks nice on you. You are very funny.

raauy yím khǎawng khun sŭuai 

รอยยิ้มของคุณสวย
khun gèng 

คุณเก่ง!
chăn châawp song phŏm  
khǎawng khun

ฉันชอบทรงผมของคุณ

khun duu sŭuai mâak 

คุณดูสวยมาก
khun mii duuang dtaa thîi 
sŭuai mâak

คุณมีดวงตาที่สวยมาก

khun bpen khon mii sà-dtai

คุณเป็นคนมีสไตล์

khun mii rót-sà-ní-yom ná 

คุณมีรสนิยมนะ
khun làaw

คุณหล่อ
khun châang nâa àt-sà-jan

คุณช่างน่าอัศจรรย์

khun mii wí-thii gaan phûut 
thîi chà-làat 

คุณมีวิธีการพูดที่ฉลาด

khun sài sûuea dtuua nán 
khûen ná 

คุณใส่เสื้อตัวนั้นขึ้นนะ

khun bpen khon thîi 
dtà-lòk mâak

คุณเป็นคนที่ตลกมาก

This time next year, let’s be laughing together. Do you have time next Saturday?

Will you go out with me? I have extra ticket
for this movie...

Would you like to 
have dinner with me?

Will you be my [language] teacher?

When do you want to get married?

wee-laa níi nai bpii nâa rao jà hŭua ráw dûuai gan

เวลานี้ในปีหน้า เราจะหัวเราะด้วยกัน

khun yàak bpai àawk dèet gàp chăn măi

คุณอยากไปออกเดทกับฉันไหม

khun jà bpen khruu sǎawn phaa-săa hâi chăn dâi măi

คุณจะเป็นครูสอนภาษาให้ฉันได้ไหม

khun yàak jà dtàaeng ngaan mûuea rài

คุณอยากจะแต่งงานเมื่อไหร่

wan săo nâa khun phaaw jà mii wee-laa wâang măi

วันเสาร์หน้า คุณพอจะมีเวลาว่างไหม

chăn mii dtŭua săm-ràp 

năng rûueang níi

ฉันมีตั๋วสำาหรับหนังเรื่องนี้

khun yàak thaan múue yen  

gàp chăn măi

คุณอยากทานมื้อเย็นกับฉันไหม

Pick-up lines.
bprà-yòok dèt

ประโยคเด็ด

What is your favorite ~ ? 
a-rai khuue ... thîi khun châawp

อะไรคือ...ที่คุณชอบ

It’s ~
man...

มัน...
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