
มารู้จักสถานที่สำ�คัญ
ของโลกกันเถอะ 

Eiffel Tower 
หอไอเฟล 

หอไอเฟลตั้งอยู่บริเวณแม่น�ำ้แซน กรุงปำรีส  
ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรัง่เศส  
และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในแต่ละปีมี 
นักท่องเที่ยวมำเที่ยวชมและถ่ำยรปูที่ 

หอไอเฟลหลำยล้ำนคน 

Mountain Kilimanjaro
ภูเขาคิลิมันจาโร 

คิลิมันจำโร เป็นภเูขำไฟสงบ  
อยู่ ในประเทศแทนซำเนยี  
และเป็นภเูขำที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกำ 
บนยอดมีน�ำ้แข็งปกคลุม 
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Great Wall of China ก�าแพงเมืองจีน 

ก�ำแพงเมืองจีน เป็นก�ำแพงที่มีควำมยำวที่สุดในโลก มีควำมยำวโดยรวมกวำ่ 
20,000 กิโลเมตร และเป็นหนึง่ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ก�ำแพงเมืองจีน

ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อป้องกันกำรรุกรำนจำกศัตร ูโดยก่อสรำ้งเพิ่มเติมไปเรื่อย ๆ  หลำยสมัย   

Winter Palace in Russia พระราชวังฤดูหนาวของรัสเซีย   

พระรำชวังฤดูหนำวของรัสเซีย ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย 
สร้ำงเพือ่แสดงถงึควำมย่ิงใหญ่ของจักรวรรดรัิสเซยี ปัจจุบนัเป็นสว่นหนึง่ของพิพธิภณัฑ์
แอร์มิทำชหรือเฮอร์มเิทจ (Hermitage) หนึง่ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก 
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Hi! I am  
Dora 

.  

Today is Friendship Day! 

13

Hi! (ไฮ) สวัสดี ! 
today (ทะเด') วันนี ้
friendship (เฟรนดํ' ชิพ) 
มิตรภาพ

day (เด) วัน 

World!
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Swiper
    swiped all 

of the friendship  
bracelets

    ! 

Now we have to return them 

to our friends around the 
world

  !

swipe (สไวพํ) ขโมย
all (ออล) ทั้งหมด 
bracelet (เบรซ' ลิท) 
สร้อยข้อมือ

now (เนา) ตอนนี ้
have to (แฮฟวํ ทู) 
ต้อง

return (รเิทรินํ') สง่คนื
friend (เฟรนด)ํ เพือ่น 
around the world 
(อะเรานํด'ํ เธอะ เวริลํด)ํ 
รอบโลก 
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Will you help us

deliver the friendship  
bracelets

    ?  

Great! 

will (วิล) จะ
help (เฮลพํ) ช่วยเหลือ 
deliver (ดลิฟิ' เวอร)ํ สง่ 
Great! (เกรท) เยี่ยม! 
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Map
  says that we 

have to bring  
bracelets

     

to our friends  

at the 
Tower

 in France, 

map (แมพ) แผนที ่
say (เซ) พูด, บอก 
bring (บริง) นํามาให้ 
at (แอท) ที่
Tower in France 
(เทา' เออรํ อิน ฟรานซํ) 
หอไอเฟลในประเทศ
ฝรั่งเศส 
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the  
Mountain

   in Tanzania, 

the  
Palace

  in Russia, 

and the Great   
Wall

      of China.  

Mountain in Tanzania  
(เมานํ' เทิน อิน แทนซาเนีย) 
ภูเขาคิลิมันจาโรในประเทศ
แทนซาเนีย 

Palace in Russia  
(แพล' ลิซ อิน รัช' ชะ) 

 พระราชวงัฤดหูนาวของรสัเซยี
Great Wall of China 
(เกรท วอล ออฟวํ ไช' นะ) 
กําแพงเมืองจีน 
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We are in France!  

Where is the Eiffel 
Tower

 ? 

France (ฟรานซํ) 
ประเทศฝรั่งเศส 

where (แวรํ) ที่ไหน 
Eiffel Tower
	 (ไอ'	เฟิล	เทา'	เออรํ)	
 หอไอเฟล
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We have to follow 

the road with 
diamonds

 

to get to the Eiffel 
Tower

 .  

Do you see 
diamonds

 ?

have to (แฮฟวํ ทู) ต้อง 
follow (ฟอล' โล) ไปตาม
road (โรด) ถนน
with (วิธ) ซึื่งมี
diamond (ได' อะเมินดํ) 
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

get (เกท) ไปถึง
see (ซี) เห็น
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