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CAT English ตอนที ่52 : ทัศนศึกษาต่างแดน 

 

Adam Welcome to immigration and customs. 

Chris I’m an interpreter.  

 He is a director. You are a director of what, sir? 

Adam I’m the director of immigration and customs here. 

Chris So, we are here today because we need to ask you a few questions. 

Adam We’ll start with this one. What is the purpose of your visit? 

Tae No, I’m Wichan. Wisit is my brother. 

Chris What is the purpose of your visit? What brings you to America? 

Tae I bring my luggage, my passport and my students. 

Female student What brings you to America? 

Chris What is the purpose of your visit? 

 Business or pleasure? 

Male student Field trip. 

Adam You’re here for a field trip. 

Tae We’re here for a field trip. But not in the field, in the museum. 

Chris How long will you be staying in America? 

 How long will you stay in the States? 

Adam You’re staying until Friday? Friday is tomorrow. 

Chris Friday is tomorrow. So, you came today and you’re leaving tomorrow? 

 So, you’ll be here for five days. 

 Whereabouts are you staying? 

 We need to ask you one serious question because we looked at your files … 

 Did you apply for a visa? 

 A visa in your passport?  
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Adam He applied for a Visa card, a credit card. 

 I’m sure this Visa card will work at the ATM or if you want to buy some stuff, 

 but you need a visa to enter the country. 

 Sorry, we’re going to have to deport you. 
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Vocabularies / Phrases / Sentences 

interpreter   ล่าม 

translator   นักแปล 

 

purpose (n.)   จุดประสงค์ 

propose (v.)   น าเสนอ ขอแต่งงาน 

What is the purpose of your visit? จุดประสงค์ในการมาที่นี่ของคุณคืออะไร 

What brings you to America?  คุณมาท าอะไรที่อเมริกา 

What did you bring to America? คุณเอาอะไรมาอเมริกา 

How long will you be staying? จะอยู่นานเท่าไร 

How long will you stay?   จะอยู่นานเท่าไร 

I will be staying for five days.  ฉันจะอยู่นาน 5 วัน 

I will stay for five days.   ฉันจะอยู่นาน 5 วัน 

 

field trip   ทัศนศึกษา 

field    ทุ่ง สนาม  

 

five days   5 วัน 

Friday   วันศุกร์ 

Five days ago.   5 วันที่แล้ว 

For five days.    ระยะเวลา 5 วัน 

 

file   เอกสาร 

document   เอกสาร 

visa   การตรวจลงตรา เอกสารอนุญาตให้เข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง 

deport (v.)   เนรเทศ 


