
50 câu tiếng Nhật sử dụng hàng ngày 

1. こんにちは (Konnichiwa) – Hello  Xin chào 

2. ありがとう (Arigatou) - Thank you Cảm ơn bạn 

3. すみません (Sumimasen) - Excuse me / I'm sorry Xin lỗi / Tôi xin lỗi 

4. おはようございます (Ohayou gozaimasu) - Good morning Chào buổi 

sáng 

5. こんばんは (Konbanwa) - Good evening Chào buổi tối 

6. いただきます (Itadakimasu) - Said before a meal to express gratitude for 

the food Nói trước bữa ăn để bày tỏ lòng biết ơn đối với món ăn 

7. ごちそうさまでした (Gochisousama deshita) - Said after a meal to 

express gratitude for the food Nói sau bữa ăn để bày tỏ lòng biết ơn 

đối với món ăn 

8. はい (Hai) - Yes Có 

9. いいえ (Iie) - No Không 

10. どういたしまして (Dou itashimashite) - You're welcome Bạn được 

chào đón 

11. おやすみなさい (Oyasumi nasai) - Good night Chúc ngủ ngon 

12. ごめんなさい (Gomen nasai) - I'm sorry Tôi xin lỗi 

13. お願いします (Onegaishimasu) - Please Xin vui lòng 

14. どうぞ (Douzo) - Please / Here you are Xin vui lòng / Đây rồi 

15. はじめまして (Hajimemashite) - Nice to meet you Rất vui được 

gặp bạn 

16. さようなら (Sayonara) - Goodbye Tạm biệt 

17. じゃあね (Jaa ne) - See you / Bye Hẹn gặp lại / Tạm biệt 



18. お元気ですか (Ogenki desu ka) - How are you? Bạn khỏe không? 

19. 元気です (Genki desu) - I'm fine / I'm doing well Tôi ổn / Tôi đang làm 

tốt 

20. どこですか (Doko desu ka) - Where is it? Nó ở đâu? 

21. これは何ですか (Kore wa nan desu ka) - What is this? Đây là gì? 

22. どうしましたか (Doushimashita ka) - What's wrong? Có chuyện gì 

vậy? 

23. 大丈夫です (Daijoubu desu) - It's okay / I'm okay Không sao đâu / Tôi 

không sao 

24. ありがとうございます (Arigatou gozaimasu) - Thank you (more polite 

than arigatou) Cảm ơn bạn (lịch sự hơn arigatou) 

25. わかりました (Wakarimashita) - I understand Tôi hiểu 

26. 分かりません (Wakarimasen) - I don't understand Tôi không hiểu 

27. ちょっと待ってください (Chotto matte kudasai) - Please wait a 

moment Vui lòng đợi trong giây lát 

28. いいですよ (Ii desu yo) - It's okay / That's fine Không sao đâu / 

Không sao đâu 

29. すごいですね (Sugoi desu ne) - That's amazing / Awesome Thật tuyệt 

vời / Tuyệt vời 

30. まだまだですね (Mada mada desu ne) - I still have a long way to go / 

I'm not there yet Tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước / Tôi vẫn 

chưa ở đó 

31. かしこまりました (Kashikomarimashita) - Understood (polite) Hiểu 

(lịch sự) 

32. お疲れ様です (Otsukaresama desu) - Thank you for your hard work

 Cảm ơn bạn đã làm việc chăm chỉ 



33. おめでとうございます - Congratulations" or "Congrats." "Chúc 

mừng bạn" hoặc "Xin chúc mừng". 

34. どうしてですか (Doushite desu ka) - "Why?", "What's the reason?"

 Tại sao?, Lý do tại sao? 

35. そうですね (Sou desu ne) - That's right / Well... Đúng vậy / Chà...  

36. お先に失礼します (Osaki ni shitsurei shimasu) - Excuse me, I'm leaving 

firstXin lỗi, tôi đi trước 

37. よろしくお願いします (Yoroshiku onegaishimasu) - Nice to meet you 

(used as a closing greeting) Rất vui được gặp bạn (được sử dụng như 

một lời chào kết thúc) 

38. すごくいいですね (Sugoku ii desu ne) - That's really good / awesome

 Điều đó thực sự tốt / tuyệt vời 

39. もう一度言ってください (Mou ichido itte kudasai) - Please say that 

again Xin hãy nói lại lần nữa 

40. 頑張ってください (Ganbatte kudasai) - Good luck / Do your best Chúc 

may mắn / Làm hết sức mình 

41. 気をつけて (Ki wo tsukete) - Take care Bảo trọng 

42. お久しぶりです (Ohisashiburi desu) - Long time no see Lâu không 

gặp nhau 

43. 本当にありがとう (Hontou ni arigatou) - Thank you so much Cảm 

ơn bạn rất nhiều 

44. おっしゃる通りです (Ossharu toori desu) - You're absolutely right 

(polite) Bạn hoàn toàn đúng (lịch sự) 

45. ええと (Eeto) - Let me see / Well... Hãy để tôi xem / Chà... 

46. ごめんください (Gomen kudasai) - May I come in? Tôi có thể vào 

không? 



47. どうぞお幸せに (Douzo oshiawase ni) - Congratulations / Best wishes

 Xin chúc mừng / Lời chúc tốt đẹp nhất 

48. やめてください (Yamete kudasai) - Please stop Vui lòng dừng lại 

49. お楽しみください (Otanoshimi kudasai) - Enjoy / Have fun Thưởng 

thức / Vui chơi  

50. 頑張ってくださいね (Ganbatte kudasai ne) - Do your best, okay? Cố 

gắng hết sức, được chứ?  

 


