
Corrispondenza
Annunci e Inviti

Annunci e Inviti - Nascita
italiano thailandese
Siamo felici di annunciare la nascita di... เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการ

เกิดของ...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Sono felice di annunciarti che ...e... hanno avuto
un bambino/una bambina.

ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกค
ุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว

Quando terzi annunciano la nascita di un bambino

Siamo lieti di annunciarvi la nascita di nostro
figlio/nostra figlia...

พวกเราต้องการประกาศการเกิดของล
ูกชาย/ลูกสาวของเรา

Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Siamo lieti di presentarvi... เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกส
าวคนใหม่ของเราให้กับ...

Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio tramite un biglietto con la foto del nascituro

Con mamma e babbo mio, annuncio al mondo
che ci sono anche io!

นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า
ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้
น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศกา
รเกิดของ...

Modo di dire per annunciare la nascita di un bambino

Con grande amore annunciamo la nascita di... .
Benvenuto/a!

ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้
ามาในโลกใบนี้

Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Siamo orgogliosi di presentarvi l'ultimo/a
arrivato/a in famiglia...

เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกา
ศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของ
เรา...

Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Siamo felicissimi di annunciare a tutti voi la
nascita del nostro bambino/della nostra
bambina...

เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในกา
รประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวข
องเรา

Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Annunci e Inviti - Fidanzamento
italiano thailandese
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...e... annunciano il loro fidanzamento. ...และ...ได้หมั้นกันแล้ว

Per annunciare un fidanzamento

Siamo felici di annunciarvi il nostro
fidanzamento.

...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นข
องพวกเขา

Quando una coppia annuncia il proprio fidanzamento

Siamo felici di annunciarvi il fidanzamento di
...e...

เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั
้นของ...และ...

Per annunciare un fidanzamento

La Signora e il Signor... annunciano il
fidanzamento della propria figlia, .... con ....,
figlio di... . Vogliate festeggiare con noi il lieto
evento in attesa delle nozze.

คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้น
ของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่ง
เป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงาน
แต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงห
าคม

Tradizionale, quando sono i genitori ad annunciare il fidanzamento della propria figlia

Festeggia con noi questo giorno di gioia per il
fidanzamento di ...e...

เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่
อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นขอ
งพวกเขา

Invito ad una festa di fidanzamento

...e... ti invitano a festeggiare con loro il loro
fidanzamento...

คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วม
งานหมั้นในวันที่...

Invito ad una festa di fidanzamento

Annunci e Inviti - Matrimonio
italiano thailandese
...e... annunciano il loro matrimonio il giorno...
a...

เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะ
ประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...
และ...

Per annunciare un matrimonio

Siamo felici di annunciarvi il matrimonio di... คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
Per annunciare un matrimonio, dal punto di vista della sposa

...e... ti invitano al loro matrimonio e sperano di
poter condividere con te questo giorno di gioia.

คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้
ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เราย
ินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุข
กับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
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Per invitare qualcuno ad un matrimonio

La Signora e il Signor... annunciano il
matrimonio della propria figlia.../del proprio
figlio..., con .... .

คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางาน
แต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเข
าในวันที่...ณ...

Quando sono i genitori ad annunciare il matrimonio dei propri figli

Continua a condividere con noi i momenti più
importanti della nostra vita, partecipando alle
nostre nozze il... a...

เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตขอ
งฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาใ
นงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...

Per invitare amici stretti al matrimonio

Annunci e Inviti - Rimpatriate / Eventi speciali
italiano thailandese
Saremmo felici di vederti il...alle...per... เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้า

คุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...
Per invitare qualcuno ad una rimpatriata, specificando motivo, ora, data e luogo

Ti aspettiamo il... a... in occasione di... เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพ
ื่อสังสรรค์...

Per invitare qualcuno ad una cena e spiegare il perché

La ditta.... ti invita a partecipare a... il... คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
Formale, per inviare un invito ufficiale. In genere usato in occassione di cene di lavoro.

Stiamo organizzando una festa tra amici in
occasione di... . Saremmo felici se tu potessi
unirti a noi.

เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเ
พื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดี
ใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม

Formale, per invitare amici stretti ad un evento 

Contiamo sulla tua presenza. เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย
่างมาก

Usato negli inviti per sottolineare il fatto che la presenza dell'invitato è attesa e gradita

Hai voglia di vederci per...? คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
Informale, invito rivolto agli amici senza un'occasione particolare
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