
 

Conversation 1: BUYING MOVIE TICKET 

(Hội thoại 1: Mua vé xem phim) 

 

Ticket Clerk: Hello. How can I help you?  

(Người bán vé: Xin chào, tôi có thể giúp gì được anh/chị?) 

Customer: I would like 2 tickets for “Dream Eyes” at 10:30 PM, please.  

(Khách hàng: Tôi muốn mua 2 vé xem phim Mắt Biếc lúc 10h30 tối.) 

Ticket Clerk: Sure. Here are the available seats for that show. What seat number would you 

like?  

(Người bán vé: Vâng. Đây là những ghế còn trống cho suất chiếu này. Anh/chị muốn chọn ghế 

số mấy ạ?) 

Customer: I would like seats number E10 and E11.  

(Khách hàng: Tôi muốn lấy ghế E10 và E11.) 

Ticket Clerk: Here you are.  

(Người bán vé: Đây là vé của anh/chị.) 

Customer: Thank you so much.  

(Khách hàng: Cảm ơn bạn rất nhiều.) 

Đoạn hội thoại thứ hai: 

Customer: Hi. I would like 4 tickets to see “Tinh Yeu Sai, Loi Tai Ai” at 12 PM, 

please. (Khách hàng: Tôi muốn mua 4 vé phim “Tình Yêu Sai, Lỗi Tại Ai” suất 12h) 

Ticket Clerk: Would you prefer to sit at the front, in the middle or at the back?  

(Người bán vé: Anh/chị muốn ngồi phía trước, ở giữa hay ở phía sau ạ?) 

Customer: Let me see… Can we sit in the middle?  

(Khách hàng: Để tôi xem… Chúng tôi có thể ngồi ở giữa được chứ?) 

Ticket Clerk: Sure. Here we have row H, seats 7  to 14. Is that ok for you?  

(Người bán vé: Vâng. Chúng tôi có hàng H, ghế 7 đến 14. Anh/chị thấy có ổn không ạ?) 

Customer: Row H seems a little bit far. Are there any closer seats?  

(Khách hàng: Hàng H có vẻ hơi xa một chút. Còn ghế nào gần hơn không bạn nhỉ?) 

Ticket Clerk: Then what about seats number C7 to C14? It’s closer and you can see the screen 

directly.  

(Người bán vé: Vậy ghế số C7 đến C14 thì thế nào ạ? Chỗ này gần hơn và anh chị có thể nhìn 

thẳng màn hình đó ạ.) 

Customer: That sounds great! Thank you.  



 

(Khách hàng: Nghe tuyệt quá! Cảm ơn bạn.) 

Ticket Clerk: You’re welcome. Enjoy the show!  

(Người bán vé: Không có gì ạ. Chúc anh/chị xem phim vui vẻ!) 

 

Conversation 2: Invite someone to go to the movie	

(Hội thoại 2: Rủ	bạn	đi	xem	phim) 

 

Amit: Hey, Hugo. Are you free this evening? 

Hugo: Yes, Why? 

Amit: Well, I have 2 tickets for the cinema this evening. Would you like to go with me? 

Hugo: Yes, I would. What is the name of the film? 

Amit: It’s called Karate Kid. 

Hugo: Oh, great. That’s my favourite film. Let’s go! 

Amit: Yes, let’s. The movie starts at 6:30. 

Hugo: How long did the movie last? 

Amit: It’s around 2 hours. 

Hugo: Great! 

 

Amit: Này, Hugo. Tối nay bạn rảnh không? 

Hugo: Vâng, Tại sao? 

Amit: À, tôi có 2 vé kéo đến rạp chiếu phim tối nay. Bạn có muốn đi với tôi không? 

Hugo: Vâng, tôi sẽ. Tên của bộ phim là gì? 

Amit: Nó được gọi là Karate Kid. 

Hugo: Ồ, tuyệt. Đó là bộ phim yêu thích của tôi. Đi nào! 

Amit: Vâng, chúng ta hãy. Phim bắt đầu từ 6h30. 

Hugo: Bộ phim kéo dài bao lâu? 

Amit: Khoảng 2 giờ. 

Hugo: Tuyệt vời! 

 

Conversation 3: REVIEW FAVORITE MOVIE 

(Hội thoại 2: Đưa	ra	quan	điểm	về	1	bộ	phim) 

 

Linh: Mai, have you ever seen “Iron Man”? 



 

Linh: Linh, bạn đã	xem	Iron	Man	chưa? 

Mai: Yeah, I have. It is the good film. 

Mai: Ừ	rồi, nó là bộ phim hay. 

Linh: I like the scene when Iron man flies from high down to save the girl, it’s 

beautiful and romantic. 

Linh: Tớ thích cảnh người sắt bay từ trên cao xuống cứu cô gái, cảnh đó thật đẹp và lãng mạn 

Mai: yes, that’s terrific. 

Mai: Ừ, nó rất tuyệt. 

Linh: But this film is just for fun, it will not stay long in my mind. 

Linh: Nhưng phim này chỉ giải trí thôi, nó không ở trong đầu tớ lâu. 

Mai: Agree! The best film recently I’ve seen is “Black Swan”. Natalie Portman plays 

the main role. It’s really the fantastic film, she is really talent actress and beautiful, 

and that film is really art. 

Mai: Đồng ý! Bộ phim hay nhất gần đây tớ xem là “Thiên Nga Đen”. Natalie Portman đóng vai 

chính. Nó là bộ phim thực sự tuyệt vời, cô ấy là một diễn viên tài năng, và đẹp nữa, phim đó 

thực sự nghệ thuật. 

Linh: yes, I love that film very much and can see it many times. 

Linh: Ừ , tớ thích bộ phim ấy lắm và có thể xem lại nhiều lần 

 


