
Yksityinen kirjeenvaihto
Onnentoivotukset

Onnentoivotukset - Avioliitto
Suomi thai
Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea
onnea maailmassa.

ขอแสดงความยินดี ขออวยพรให้คุณทั
้งคู่ประสบพบเจอแต่ความสุข

Vastavihityn parin onnittelu

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille
hääpäivänänne

ขอแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่ค
ุณทั้งคู่ในงานแต่งงานของคุณ

Vastavihityn parin onnittelu

Lämpimät onnittelut naimisiinmenon johdosta! ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคน
ด้วย!

Epämuodollinen, vastavihityn parin onnitteleminen, jonka tunnet melko hyvin

Onnittelut 'tahdon'-sanoista! ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคน
ด้วย!

Epämuodollinen, vastavihityn parin onnitteleminen, jonka tunnet melko hyvin

Onnittelut morsiamelle ja sulhaselle onnellisen
liiton solmimisesta

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวและเ
จ้าสาวในวันแต่งงาน

Vastavihityn parin onnittelu

Onnentoivotukset - Kihlaus
Suomi thai
Onnittelut kihlauksen johdosta! ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค

ุณ!
Yleinen onnittelu kihlauksen johdosta

Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää
tulevaisuuteen!

ขออวยพรให้คุณสองคนมีความสุขในง
านหมั้นและในอนาคตของคุณทั้งสอง

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu

Onnittelut kihlauksenne johdosta. Olkoon
tulevaisuutenne onnea täynnä.

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค
ุณ ฉันขอให้คุณมีความสุขด้วยกันท
ั้งสองคน

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu
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Yksityinen kirjeenvaihto
Onnentoivotukset
Onnittelut kihlauksenne johdosta! Toivottavasti
olette hyvin onnellisia yhdessä.

ขอแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ 
ฉันหวังว่าให้คุณมีความสุขทั้งส
องคน

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu

Onnittelut kihlauksesta! Oletteko päättäneet jo
hääpäivän?

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค
ุณ คุณได้ตัดสินใจเลือกวันแต่งงา
นหรือยัง?

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu, jonka tunnet hyvin, kysyäksesi milloin vietetään häitä

Onnentoivotukset - Syntymäpäivät ja vuosipäivät
Suomi thai
Onnittelut syntymäpäivän johdosta! สุขสันต์วันเกิด!

Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Hyvää syntymäpäivää! สุขสันต์วันเกิด!
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Onnittelut syntymäpäivän johdosta! ขอให้คำอวยพรส่งกลับไปที่คุณ!
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Onnentoivotus syntymäpäivänäsi. ขอให้คุณมีความสุขในวันพิเศษของ
คุณ

Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Käykööt kaikki toiveesi toteen! Hyvää
syntymäpäivää!

ขอให้คุณสมปรารถนาทุกประการ
สุขสันต์วันเกิด!

Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Paljon onnea päivänäsi! Ihanaa syntymäpäivää! ขออวยพรให้คุณพบเจอแต่ความสุขใน
เทศกาลพิเศษแบบนี้ ขอให้วันเกิดป
ีนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ!

Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Hyvää hääpäivää! สุขสันต์วันครบรอบ!
Yleinen hääpäiväonnittelu, usein korteissa
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Yksityinen kirjeenvaihto
Onnentoivotukset
Hyvää ...-vuotishääpäivää! สุขสันต์วันครอบรอบ!

Hääpäivätoivotus tietylle vuosimäärälle (esim. hopeahäät, timanttihäät)

... ja edelleen kuin vastarakastuneet. Mahtavaa
vuosipäivää!

...ปีคุณยังรักกันเหมือนเดิม
สุขสันต์วันครบรอบ!

Avioliiton pituuden korostaminen ja hyvän hääpäivän toivottaminen

Onnittelut pronssihäiden johdosta! ขอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานคร
บรอบของคุณ!

20-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut hopeahäiden johdosta! ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

25-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut rubiinihäiden johdosta! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

40-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut helmihäiden johdosta! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบแต่
งงานของคุณ

30-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut korallihäiden johdosta! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

35-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut kultahäiden johdosta! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ!

50-vuotishääpäiväonnittelu

Onnittelut timanttihäiden johdosta! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ!

60-vuotishääpäivätoivotus

Onnentoivotukset - Parane pian - toivotukset
Suomi thai
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Yksityinen kirjeenvaihto
Onnentoivotukset
Parane pian! ขอให้หายเร็วๆนะ

Yleinen parane pian -toivotus, usein kortissa

Toivottavasti paranet pian! ฉันหวังว่าจะให้คุณหายป่วยเร็วๆ
Yleinen parane pian -toivotus

Toivottavasti olet jo pian jaloillasi! เราหวังว่าคุณจะมีสุขภาพดีขึ้นใ
นเวลารวดเร็ว

Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä

Ajattelen sinua. Toivottavasti paranet pian. นึกถึงคุณ
ขอให้คุณหายอย่างรวดเร็ว

Yleinen parane pian -toivotus

Kaikki ... toivovat pikaista paranemistasi! จากทุกคนที่... หายเร็วๆนะ
Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä toimistosta tai työpaikalta

Parane pian. Kaikki ... lähettävät lämpimiä
terveisiä.

ขอให้หายเร็วๆนะ
ทุกคนนั้นคิดถึงคุณ

Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä toimistosta tai työpaikalta

Onnentoivotukset - Yleiset onnittelut
Suomi thai
Onnittelut ... ขอแสดงความยินดีกับ...

Yleinen onnittelulause

Toivon sinulle onnea ja menestystä... ฉันขออวยพรให้คุณโชคดีกับความสำ
เร็จใน...

Toivotetaan onnea tulevaisuudelle

Toivon sinulle menestystä... ฉันขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็
จใน...

Toivotetaan onnea tulevaisuudelle

Haluaisimme onnitella sinua ... johdosta. ฉันต้องการแสดงความยินดีกับ...
Onnitellaan tietyn asian saavuttamisesta
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Onnittelut ... เยี่ยมมากกับ...

Onnitellaan tietyn asian saavuttamisesta, vähemmän virallinen

Onnittelut ajokokeen läpäisystä! ขอแสดงความยินที่สอบใบขับขี่ผ่า
นด้วย!

Onnittelu ajokokeen suorittamisesta

Hyvä sinä! Tiesimme, että pystyt siihen! เยี่ยมมาก
พวกเรารู้อยู่แล้วคุณสามารถทำได
้

Läheisen perheenjäsenen tai ystävän onnittelu

Onnea! ขอแสดงความยินดีด้วย!
Epämuodollinen, melko harvinainen, lyhyt onnittelumuoto

Onnentoivotukset - Onnentoivotukset akateemisesta suorituksesta
Suomi thai
Onnittelut valmistumisesi johdosta! ขอแสดงความยินดีกับการจบการศึกษ

าของคุณ!
Onnittelu korkeakoulusta valmistumisesta

Onnittelut kokeen läpäisystä! ขอแสดงความยินดีกับการที่คุณสอบ
ผ่าน!

Onnittelu kokeen läpäisystä koulussa

Kuka on fiksu tyttö / poika? Pärjäsit hienosti
kokeessa!

ใครเป็นคนที่ฉลาดที่สุด? ขอแสดงค
วามยินดีด้วยที่คุณสอบผ่าน!

Epämuodollinen puhekielinen ilmaisu, kun joku suoriutuu erittäin hyvin kokeessa

Onnea maisterintutkinnon johdosta ja kaikkea
hyvää työelämään!

ขอแสดงความยินดีกับการที่ประสบค
วามสำเร็จในการเรียนปริญญาโทและ
ขอให้คุณโชคดีกับอนาคตของคุณ

Onnittelu maisterintutkinnon suorittamisesta ja onnentoivotus tulevaisuudelle

Onnea hyvin suoritetusta ylioppilastutkinnosta
ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen

เยี่ยมมากสำหรับการทำข้อสอบและข
อให้คุณโชคดีในอนาคต

Onnittelu ylioppilaskokeen läpäisystä, mutta epävarma siitä, jatkaako henkilö yliopistoon vai töihin
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Yksityinen kirjeenvaihto
Onnentoivotukset
Onnittelut ylioppilaalle! Kaikkea hyvää työuralle. ขอแสดงความยินดีกับผลสอบของคุณด

้วย ขอให้คุณโชคดีในหน้าที่การงา
นของคุณในอนาคต

Onnittelu ylioppilaskokeen läpäisystä, kun tiedät, että henkilö jatkaa suoraan töihin

Onneksi olkoon yliopistoon pääsystä! Pidä
hauskaa!

ขอแสดงความยินดีที่คุณสามารถสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้
คุณให้คุณมีความสุข!

Onnittelu ylioppilaskokeen läpäisystä, kun tiedät, että henkilö jatkaa suoraan yliopistoon

Onnentoivotukset - Surunvalittelut
Suomi thai
Olemme kaikki syvästi järkyttyneitä
kuullessamme ... kuolemasta, ja haluamme
välittää syvimmät osanottomme.

เราตกใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่
าวการเสียชีวิตของ...เราขอแสดงควา
มเสียใจอย่างสุดซึ้ง

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut. Kuolema oli joko yllättävä tai odotettavissa.

Osanottomme menetyksen johdosta. เราเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ยิน
ข่าวร้ายครั้งนี้

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut

Syvimmät osanottoni tänä synkkänä päivänä. ฉันขอแสดงความเสียใจกับคุณอย่าง
สุดซึ้ง

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut

Olemme järkyttyneitä ja surullisia poikasi /
tyttäresi / miehesi / vaimosi ... kuolemasta.

เรารู้สึกแย่และเศร้าเป็นอย่างม
ากสำหรับการเสียชีวิตของลูกชาย/ล
ูกสาว/สามี/ภรรยาของคุณ

Surunvalittelut jollekin, jonka poika / tytär / mies / vaimo on kuollut 

Syvimmät ja sydämellisimmät osanottomme
tänä vaikeana päivänä.

กรุณาตอบรับความรู้สึกเห็นอกเห็
นใจที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้ด้ว
ย

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut.

Ajatuksemme ovat sinun ja perheesi kanssa
tänä vaikeana menetyksen aikana

เราเห็นใจต่อคุณและครอบครัวของค
ุณในช่วงเวลายากลำบากเหล่านี้ด้
วย

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut

Onnentoivotukset - Urasaavutukset
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Suomi
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thai
Toivomme sinulle menestystä uudessa työssäsi
...

เราขอให้คุณโชคดีกับงานใหม่ที่ค
ุณได้รับที่...

Menestyksen toivottaminen uuteen työhön

Kaikilta meiltä ..., toivomme sinulle onnea ja
menestystä uudessa työssäsi!

จากทุกคนที่...เราขออวยพรให้คุณโช
คดีในงานใหม่ของคุณ

Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työpaikassa

Toivomme sinulle kaikkea hyvää uudessa
tehtävässäsi ...

เราขออวยพรให้คุณโชคดีในตำแหน่ง
ใหม่ของ...

Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työtehtävässä

Toivomme sinulle pelkkää menestystä uudella
urallasi!

เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในหน
้าที่การงานของคุณ

Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työpaikassa

Onnea uuden työpaikan johdosta! ขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุ
ณด้วย

Onnittelut henkilölle, joka on saanut uuden, tuottavan työn

Onnea ensimmäiselle työpäivällesi ... ขอให้โชคดีกับการทำงานวันแรกที่.
..

Onnentoivotus ensimmäiselle työpäivälle

Onnentoivotukset - Lapsen syntymä
Suomi thai
Iloitsemme poikanne / tyttärenne syntymästä!
Onnittelut!

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ไ
ด้ยินว่าคุณให้กำเนิดเด็กชาย/เด็
กหญิง ขอแสดงความยินดีด้วย

Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

Onnea uuden tulokkaan johdosta! ขอแสดงความยินดีกับบุคคลใหม่ในส
มาชิก!

Onnittelu pariskunnalle lapsen syntymästä

Tuoreelle äidille. Onnittelut tyttären / pojan
syntymästä

สำหรับคุณแม่มือใหม่ ขอให้คุณและ
บุตรชาย/บุตรสาวของคุณโชคดี

Naiselle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä
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Onnea uuden kauniin poika- / tyttölapsen
syntymästä!

ขอแสดงความยินดีกับการมาถึงของล
ูกชาย/ลูกสาวที่น่ารักของพวกเขา

Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

... ylpeille vanhemmille. Onnea uuden tulokkaan
johdosta. Teistä tulee varmasti erinomaiset
vanhemmat.

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ของ...ขอแสดงคว
ามยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครั
ว ฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที
่ดีมากแน่ๆ

Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

Onnentoivotukset - Kiitoskirjeet
Suomi thai
Suuret kiitokset... ขอบคุณมากสำหรับ...

Yleinen kiitosviesti

Haluaisin kiittää teitä itseni ja vaimoni / mieheni
puolesta

้เราขอขอบคุณในฐานะสามี/ภรรยาของ
ฉันและตัวฉันเอง

Kiittäminen oman ja toisen puolesta

En tiedä miten voisin kiittää sinua... ฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าจะขอบคุณอย่
างไรสำหรับ...

Kiitoksen ilmaisu jollekin, joka on tehnyt jotain puolestasi

Tässä kiitollisuudenosoituksena... เพื่อเป็นของระลึกเล็กๆน้อยเพื่
อแสดงถึงความสำนึกบุญคุณ

Annettaessa jollekin lahja kiitokseksi

Haluamme osoittaa lämpimät kiitokset ... ...
hyvästä.

เราต้องการเผยแผ่การขอบคุณถึง...ส
ำหรับ...

Kiitollisuuden osoittaminen henkilölle, joka on tehnyt puolestasi jotain

Olemme erittäin kiitollisia... เรารู้สึกดีมากสำหรับ....ที่คุณทำ
Vilpittömän kiitollisuuden osoittaminen henkilölle, joka on tehnyt puolestasi jotain

Ei kestä! Päinvastoin, meidänhän pitäisi kiittää
sinua!

ไม่ต้องห่วงหรอ ในทางกลับกัน เรา
ต่างหากที่ต้องเป็นคนขอบคุณคุณ!

Käytetään kun joku kiittää sinua jostain, mistä hyödyitte myös itse.

Onnentoivotukset - Juhlapyhätoivotukset
Suomi thai
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Hyviä juhlapyhiä toivottavat... การทักทายตามโอกาสจาก...

Joulun ja uudenvuodentoivotus Yhdysvalloissa

Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta! เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วั
นปีใหม่!

Joulun- ja uudenvuodentoivotus kristityissä maissa

Hyvää Pääsiäistä! สุขสันต์วันอีสเตอร์!
Pääsiäisen toivotus kristityissä maissa

Hyvää Kiitospäivää! สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า!
Kiitospäivän toivotus Yhdysvalloissa

Onnellista Uutta Vuotta สุขสันต์วันปีใหม่!
Uudenvuoden toivotus

Hyviä pyhiä! สุขสันต์วันหยุด!
Yhdysvalloissa ja Kanadassa käytetty juhlapyhätoivotus (erityisesti jouluun ja hanukkaan liittyvä)

Hauskaa Hanukkaa! สุขสันต์วันฮานูก้า!
Hanukantoivotus

Hyvää Diwalia! Olkoon tämä Diwali kirkkain
ikinä.

สุขสันต์เทศกาลดิวาลี
ขอให้คุณมีความสุขกับเทศกาลนี้

Diwalintoivotus

Hauskaa / hyvää Joulua! เมอร์รี่คริสต์มาส!/สุขสันต์วันค
ริสต์มาส!

Jouluntoivotus kristityissä maissa

Joulun- ja uudenvuodentoivotus kristityissä
maissa

เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วั
นปีใหม่!

Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 10 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

