
Yksityinen kirjeenvaihto
Sähköposti

Sähköposti - Aloitus
Suomi thai
Hyvä John ถึง จอห์น

Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

Hei äiti / isä เรียนคุณพ่อคุณแม่
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia

Hei setä Jerome, เรียน คุณลุงเจอโรม
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä

Hei John, สวัสดี จอห์น
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

Heippa John, ว่าไง จอห์น
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

John, จอห์น
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää

Rakkaani, ถึงสุดที่รัก
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle

Rakkaani, ถึง สุดที่รัก
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille

Rakas John, ถึงจอห์นที่รัก
Epämuodollinen tervehdys kumppanille

Kiitos sähköpostistasi. ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Aiempaan viestiin vastaaminen

Oli mukava kuulla sinusta taas. มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้
ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง

Aiempaan viestiin vastaaminen

Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään
aikaan.

ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่
ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว

Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
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Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme
yhteydessä.

มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่
ได้ติดต่อกัน

Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko
Suomi thai
Kirjoitan sinulle kertoakseni... ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...

Tärkeiden uutisten ilmoittaminen

Onko sinulla suunnitelmia... คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen

Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit... ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit /
lähetit minulle...

ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉั
นรู้/เอื้อ/เขียนถึง...

Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit /
lähetit minulle...

คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งม
าให้ฉัน

Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä

Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että... ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle

Ilahduin kuullessani, että... ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Tietojen tai uutisten välittäminen

On ikävää kertoa, että... ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle

Olin pahoillani kuullessani, että.. ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla
verkkosivuillani osoitteessa...

ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ
เข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...

Ystävän kutsuminen verkkosivuille
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Lisää minut ... Messengeriin.
Käyttäjätunnukseni on...

กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน...
ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...

Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus
Suomi thai
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä
kovin.

ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเข
าว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน

Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä

... lähettää terveisiä. ...ส่งความรักของเขาและเธอมา
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä

Sano ... terveisiä minulta. ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta

Odotan, että kuulen sinusta taas pian. ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยิน
จากคุณอีกครั้ง

Vastauspyyntö

Kirjoita taas pian. จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Suora vastauspyyntö

Kirjoita takaisin heti, kun... กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.

Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää. กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน
เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม

Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.

Pärjäilkää. ขอให้โชคดีนะ
Viesti perheelle ja ystäville

Rakastan sinua. ฉันรักคุณ
Kirje kumppanille

Terveisin, ขอให้โชคดีนะ
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
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Parhain terveisin, ขอให้คุณโชคดี

Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Parhain terveisin, ด้วยความเคารพอย่างสูง
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Kaikkea hyvää, ด้วยความหวังดี
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkaudella, ด้วยความรัก
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkain terveisin, ด้วยความรัก
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkaudella, ด้วยความรัก
Epämuodollinen, viestissä perheelle
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