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On Visting a Home and Receiving Guests 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Người phỏng vấn: Ở Việt Nam, thì khi một người đến thăm nhà một người khác thì ... 
thường họ hay chuẩn bị gì? 
 
Người được phỏng vấn: Khi mà một người đến thăm một gia đình người khác thì 
thường là họ mang theo quà biếu, ví dụ như là hoa quả, bánh kẹo, hoặc là rượu. Cũng tùy 
vào dịp ...  dịp lễ, tết hay là một dịp đặc biệt gì đấy mà các món mà người ta mang đến sẽ 
khác nhau. Ví dụ như là, trung thu thì người ta sẽ mang bánh trung thu, bánh nướng, bánh 
dẻo, nhiều hương vị đến. Khi mà Tết, thì người ta thường mang rượu, rượu vang, rượu 
nho, những loại rượu quý đến, hoặc là các loại mứt, kẹo thường phổ biến vào ngày tết. 
Còn mùa hè thì người ta thường mang trái cây, các loại trái cây tươi vào mùa hè. 
 
Người phỏng vấn: Khi mà có khách tới nhà, thì gia đình thường hay ... tức là ở Việt 
Nam thường có những phong tục tập quán nào ... mà ...  để đãi khách? 
 
Người được phỏng vấn: Người Việt Nam thì rất là hiếu khách, thế nên là khi mà có 
khách đến nhà thì, nếu đúng vào bữa cơm thì gia đình sẽ mời khách ở lại ăn cơm, và 
thường trong bữa ăn thì người Việt Nam sẽ đem ra những cái món đồ ngon nhất để mà 
mời khách, và người khách thì thường là dù món ăn ngon hay dở thế nào thì cũng phải ăn 
hết, và cũng phải khen chủ nhà, và cảm ơn về sự hiếu khách và những cái món đồ ăn 
ngon đấy. 
 
Người phỏng vấn: Thế nếu như mà ... người khách đến mà dạng như không trùng vào 
với giờ ăn cơm chẳng hạn, thì người chủ nhà sẽ như thế nào? 
 
Người được phỏng vấn: À, thường là nếu mà người khách đến không trùng vào giờ ăn 
cơm thì chủ nhà sẽ mời khách uống trà. Trà là một trong những đồ uống rất cổ truyền mà 
người Việt Nam rất là quý trọng, thế nên là người ta sẽ mời khách uống trà và ăn các loại 
bánh kẹo hoặc hoa quả, trái cây trong nhà.  
 
 
English Translation: 
 
Interviewer: In Vietnam, when visiting someone’s home, what do people normally 
prepare? 
 
Interviewee: When someone visits other person’s home, normally they bring gifts such 
as fruits, candies, or wine. It also depends on the occasion … On holidays or special 
occasions, the gifts will be different. For example, during Mid-Autumn Festival1, they 

                                                 
1 A popular harvest festival celebrated by Vietnamese people. The festival is held on the 15th day of the 
lunar calendar, which is in September or October of the Gregorian calendar. (Mid-Autumn Festival. (n.d.). 
In Wikipedia. Retrieved January 23, 2012, from http://en.wikipedia.org/wiki/Mid-Autumn_Festival)  



will bring moon cakes, either chewy or flaky, with different flavors. During Tet ta2, they 
bring wine, red wine, often rare wine, or fruit jams or candies popular on these days. 
During summer, they often bring summer fresh fruits. 
 
Interviewer: When having visitors, the family often … I mean, in Vietnam, what are the 
traditions to greet the guests? 
 
Interviewee: Vietnamese people are very hospitable, so when the visitor comes, if it’s 
during a mealtime, the family will ask the guest to eat with them. And normally during 
the meal Vietnamese people will bring out the best dishes for the guest, and usually 
whether the food is bad or good, the guest will eat all their food and praise their host, and 
thank the family for their hospitality and the good food. 
 
Interviewer: So what if … the guest does not come during the mealtime; what does the 
family do? 
 
Interviewee: Ah, normally if the guest comes not during mealtime, the family will invite 
the guest to have tea. Tea is one of the traditional drinks that Vietnamese people take 
pride in, so they will invite the guest to drink tea and have some household candies, 
cookies or fruits.  
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2 Vietnamese Lunar New Year, the most important and popular holiday and festival in Vietnam. (Tet. 
(n.d.). In Wikipedia. Retrieved January 23, 2012, from http://en.wikipedia.org/wiki/Tet)  


