ตอนที่ 25 : Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng
( เหวื่อน ก๊วก ยา ฟอง ญา แก๋ บ่าง)
อุทยานแห่งชาติ ฟองหญ่าแก๋บ่าง
อุท ยานแห่ ง ชาติฟ องหญ่ า แก๋ บ่ าง เปรี ย บเสมื อนกั บดิ น แดนสุ ขาวดี พระราชวัง ใต้ดิ น กั บทั ศ นีย ภาพ
ธรรมชาติสวยเสมือนภาพลวดลายน้าที่ผู้สร้างเคยให้ชาวกว๋างบิ่ง ดังนัน อุทยานแห่งชาติฟองหญ่าแก๋บ่าง กลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ควรไปเยี่ยม
เมื่อวางแผนไปเที่ยวเวียดนาม ต่อไปขอเชิญฟังบทสนทนา ระหว่าง มายและชี ทังสองคนตังใจจะเที่ยวอุทย าน
แห่งชาติฟองญาแก๋บ่าง สินเดือนหน้า สองคนก้าลังคุยกันเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่อุทยานแห่งชาติฟองญา
แก๋บ่าง
Chi: Mai ơi, đi du lịch vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thì nhất định phải đi khám phá các
hang động nhé ạ.
(มาย เอย, ดี ซู หลิก เหวื่อน ก๊วก ซา ฟอง ญา - แก๋ บ่าง ถี่ เญิด ดิ่ง ฝาย ดี ค้าม ฟ้า กั๊ก ฮาง ด่ง แญ๊ อ่ะ)
ชี : มายคะ ไปเที่ยวอุทยายานแห่งชาติฟองญาแก๋บ่าง ต้องไปเที่ยวถ้าต่างๆนะคะ
Mai: Nhất trí rồi, ở đó có tới hơn 300 hang động lớn nhỏ. Chúng mình sẽ đi thăm động Phong
Nha, động Thiên Đường, hang Én, hang Sơn Đoong lớn nhất thế giới.
(เญิด จี๊ โสร่ย, เอ๋อ ด้อ ก๊อ เต๊ย เฮิน บา จัม ฮาง ด่ง เลิน หย๋อ. ชุ้ง หมิ่ง แซ๋ ดี ทัม ด่ง ฟอง ญา, ด่ง เทียน เดื่อง,
ฮาง แอ๊น, ฮาง เซิน ด่อง เลิน เญิด เท้ เซ้ย.)
มาย : เห็นด้วยอยู่แล้ว, ที่นั่นมีมากกว่า300ถ้าด้วยขนาดเล็กใหญ่ต่างๆ พวกเราจะไปเที่ยวถ้าฟอง ญา, ถ้าเทียน
เดื่อง(ถ้าสวรรค์), ถ้าฮางแอ๊น, ถ้าฮางเซินด่องซึ่งเป็นถ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Chi: động Phong Nha là động nước, chúng mình sẽ ngồi thuyền vào và ngắm nhìn nhũ đá và
hành lang đá vôi nhé.
(ด่ง ฟอง ญา หล่า ด่ง เนื๊อก, ชุ้ง หมิ่ง แส๋ โหง่ย เทวี่ยน หว่าว หว่า งัม ญิ่น ญู๋ ด๊า หว่า แฮ่ง ลาง ด๊า โวย แญ๊)
ชี : ถ้าฟองญาเป็นถ้าน้า พวกเราจะนั่งเรือเข้าและชมหินย้อยกับระเบียงหินปูนนะคะ
Mai: Ừ, nhất định phải đi động Phong Nha rồi, chưa đi thì coi như chưa đến vườn quốc gia này.À,
mà ở đây còn có cả động Tiên Sơn, động Thiên Đường đấy.
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(อื่อ, เญิ๊ด ดิ่ง ฝาย ดี ด่ง ฟอง ญา โหร่ย(โซ่ย), เชือ ดี ถี่ กอย ญือ เชือ เด๊น เหวื่อน ก๊วก ซา นั่ย. อ่า, หม่า เอ๋อ เด็ย
ก่อน ก๊อ ก๋า ด่ง เตียน เซิน, ด่ง เทียน เดื่อง เด๊ย.)
มาย : อือ ต้องไปถ้าฟองญาอยู่แล้ว ไม่ไปถือว่ามายังไม่ถึงอุทยานแห่งชาติแห่งนี อ่า, ที่นียังมีถ้าเตียนเซิน ถ้าเทียน
เดื่องนั่น
Chi: Động Thiên Đường là động khô dài nhất châu Á, mình nghe nói khung cảnh bên trong rất
đẹp giống như tên gọi động Thiên Đường vậy.
(ด่ง เทียน เดื่อง หล่า ด่ง โค ส่าย เญิ๊ด เชิว อ๊า, หมิ่ง แง น้ย คุง แก๋ง เบ็น จอง เริ๊ด(เซิด) แด่บ ซ้ง ญือ เต็น ก่อย
ด่ง เทียน เดื่อง เหว่ย.)
ชี : ถ้าเทียนเดื่องเป็นถ้าที่ยาวที่สุดในเอเชีย ฉันได้ยินว่าวิวทิวทัศน์ด้านในสวยมากเหมือนกับชื่อเรียกว่า ถ้าสวรรค์
Mai: Thế, đi thăm hang động rồi thì chúng mình đi tham quan khu du lịch sinh thái Suối Mọc
nhé, mình muốn đi chèo thuyền Kayak ở đó.
(เท้, ดี ทัม ฮาง ด่ง โหร่ย(โซ่ย) ถี่ ชุ้ง หมิ่ง ดี ทาม กวาน คู ซู หลิก ซิน ท้าย ซ้วย หม็อก แญ้, หมิ่ง ม้วน ดี แช่ว
เทวี่ยน คายัก เอ๋อ ด๊อ.)
มาย : งัน, ไปเที่ยวที่ถ้าแล้ว พวกเราจะไปเยี่ยมชมย่านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ล้าธารหมอกนะคะ ฉันยากไปพายเรือ
คายักที่นั่น
Chi: Chúng mình có thể tự đi hoặc mua tour tham quan Suối Mọc cũng được. Ở đó có nhiều
loại bướm, chim, chuồn chuồn và hoa phong lan nữa đấy. Cậu nhớ chuẩn bị quần áo nhé,
chúng mình sẽ tắm ở suối Mọc mà.
(ชุ้ง หมิ่ง ก๊อ เถ๋ ตึ ดี ฮวั่ก มัว ตัว ทาม กวาน ซ้วย หม็อก กุ๋ง เดื่อก. เอ๋อ ด๊อ ก๊อ เญี่ยว หลว่าย เบื๊อม, ชิม, ช่วน
ช่วน หว่า ฮวา ฟอง ลาน เหนือ เด๊ย. เกิ่ว เญ๊อ เชวิ๊น บิ่ เกวิ่น อ๊าว แญ้, ชุ้ง หมิ่ง แซ๋ ตั๊ม เอ๋อ ซ้วย หม็อก หม่า.)
ชี : พวกเราสามารถไปเองหรือไปซือทัวร์เที่ยวชมล้าธารหมอกก็ได้ ที่นั่นมีผีเสือ, นก, แมลงปอ และกล้วยไม้ชนิด
อื่นๆที่นั่น คุณอย่าลืมเตรียมเสือผ้าอีกด้วยนะ พวกเราจะอาบน้าที่ล้าธารหมอก
Mai: Thế, cậu muốn du lịch cảm giác mạnh nữa không?
(เถ้, เกิ่ว ม้วน ซู หลิก ก๋าม ซ้าก แหม่ง เหนือ คง?)
มาย : งัน, คุณอยากไปเที่ยวเชิงผจญภัยอีกไหม?
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Chi: Có chứ, ở đó có tour du lịch cảm giác mạnh không?
(ก๊อ ชือ, เอ๋อ ด๊อ ก๊อ ตัว ซู หลิก ก๋าม ซ้าก แหม่ง คง?)
ชี : ไปแน่ ที่นั่นมีทัวร์ไปเที่ยวเชิงผจญภัยไหม?
Mai: Có tour đi song Chày – Hang Tối đấy.
(ก๊อ ตัว ดี ซอง ชั่ย - ฮาง โต๊ย เด๊ย.)
มาย : มีทัวร์ไปเที่ยวแม่น้าชั่ยและถ้าโต๊ยนั่น
Chi: Tour này có những hoạt động gì thế?
(ตัว หนั่ย ก๊อ ญึ๋ง ฮว่าด ด่ง สี่ เถ้?)
ชี : ทัวร์นีมีกิจกรรมอะไรบ้าง?
Mai: đây là tour kết hợp giữa du lịch sinh thái và du lịch mạo hiểm đấy. Chúng mình sẽ đi
thuyền trên sông Chày, chèo thuyền kayak, tắm sông, đu dây Zipline và tắm bùn trong hang
Tối. Điều đặc biệt là sông Chày có màu nước xanh biếc rất đẹp do núi đá vôi bị bào mòn, canxi
hòa tan xuống sông đấy.
(เด็ย หล่า ตัว เก๊ท เฮิ่บ เสือ ซู หลิก ซิน ท้าย หว่า ซู หลิก หม่าว เหี๋ยม เด๊ย. ชุ้ง หมิ่ง แซ๋ ดี เทวี่ยน เจ็น ซง ชั่ย,
แช่ว เทวี่ยน คายัก, ตั๊ม ซอง, ดู เซ็ย ซิบลาย หว่า ตั๊ม บุ่น จอง ฮาง โต๊ย. เดี่ยว ดัก เบียด หล่า ซง ชั่ย ก๊อ เหม่า
เนื๊อก แซง เบี๊ยก เซิ๊ด แด่บ ซอ นุ้ย ด๊า โวย บิ่ บ่าว หม่อน, กานซี ฮว่า ตาน ซ้วง ซอง เด๊ย.)
มาย : นี่คือทัวร์ผสมผสานระหว่างเที่ยวเชิงนิเวศน์และเที่ยวเชิงผจญภัยนั่น พวกเราจะล่องเรือที่แม่น้าชั่ย พายเรือ
คายักที่แม่น้า โหนเชือกข้ามแม่น้าซิบลายและอาบโคลนในถ้าโต๊ย สิ่งที่พิเศษคือ แม่น้าชั่ย มีสีเขียวขจีสวยมาก
เนื่องจากภูเขาหินปูนถูกกัดเซาะแคลเซียมละลายในแม่น้านั่น
Chi: Trong hang Tối có gì đặc biệt không?
(จอง ฮาง โต๊ย ก๊อ สี่ ดัก เบียด คง?)
ชี : ในถ้าโต๊ยมีอะไรเป็นพิเศษไหม?
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Mai: Chúng mình dùng đèn pin để ngắm nhìn nhũ đá trong hang, ngoài ra còn có dơi, chim én
và cả loài vọc quý hiếm nữa.
(ชุ้ง หมิ่ง ซุ่ง แด่น ปิน เด๋ งัม ญิ่น ญู๋ ด๊า จอง ฮาง, หงว่าย รา(ซา) ก่น ก๊อ เซย, ชิม แอ๊น หว่า ก๋า หลว่าย หว็อก
ควี เฮียม เหนือ.)
มาย : พวกเราใช้ไฟฉายเพื่อชมหินย้อยในถ้า นอกจากนันยังมีค้างคาว, นกนางแอ่น และค่าง สัตว์สงวนอีกด้วย
Chi: Ở vườn quốc gia còn có nhiều loài thực vật và động vật rất nổi tiếng nằm trong sách đỏ của
Việt Nam và thế giới nữa đấy.
(เอ๋อ เหวื่อน ก๊วก ซา ก่อน ก๊อ เญี่ยว หลว่าย ถึก เหวิ่ด หว่า ด่ง เหวิ่ด เร๊ด(เซิด) โหนย เตี๊ยง หนั่ม จอง แซ๊ก ด๋อ
กั๋ว เหวียด นาม หว่า เถ้ เซ้ย เหนือ เด๊ย.)
ชี : ที่อุทยานแห่งชาติแห่งนียังมีพืชและสัตว์หลายชนิดที่ขึนชื่อมากอยู่ในหนังสือปกแดงของเวียดนามและโลกอีก
ด้วย
Mai: Đúng rồi, vì thế mà vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên
nhiên thế giới vào tháng 7 năm 2003 đấy.
(ดุ๊ง โหร่ย(โซ่ย), หวี่ เถ้ หม่า เหวื่อน ก๊วก ซา ฟอง ญา - แก๋ บ่าง เดื่อก กง เญิ่น หล่า ซี สาน เทียน เญียน เถ้ เซ้ย
หว่าว ท้าง บั๋ย นัม ฮาย หงิ่น คง จ้า ลิน บา เด๊ย.)
มาย : ใช่แล้ว, เพราะฉะนันอุทยานแห่งชาติฟองญา แก๋ บ่างได้ขึนทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกเมื่อ
เดือนกรกฎาคม ปี2003
ไวยากรณ์
Du lịch núi
(ซู หลิก นุ้ย)
ไปเที่ยวภูเขา

Tôi thích đi du lịch núi cùng bạn bè.
(โตย ทิ๊ก ดี ซู หลิก นุ้ย กุ่ง บ่าน แบ้.)
ฉันชอบไปเที่ยวภูเขากับเพื่อนฝูง

Du lịch biển
(ซู หลิก เบี๋ยน)
ไปเที่ยวทะเล

Mùa hè, mọi người thường ưa chuộng đi du
lịch biển.
(หมั่ว แฮ่, หม่อย เหงื่อย เถื่อง เอือ ฉ่วง ดี ซู หลิก
เบี๋ยน)
ฤดูร้อน ทุกคนนิยมไปเที่ยวทะเล
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Du lịch nghỉ dưỡng
(ซู หลิก หงี เสือง)
ไปเที่ยวเชิงพักผ่อน

Nha Trang là nơi thích hợp để đi du lịch nghỉ
dưỡng vì vừa có biển đẹp vừa có nhiều khu
resort sang trọng.
(ญา จาง หล่า เนย ทิ๊ก เฮิ่บ เด๋ ดี ซู หลิก หงี เสือง หวี่
เหวื่อ ก๊อ เบี๋ยน แด่บ เหวื่อ ก๊อ เญี่ยว คู รีสอร์ท ซาง
จ่อง)
ญาจางเป็นสถานที่ที่เหมาะสมเชิงพักผ่อนเพราะทังมี
ทะเลสวยทังมีรีสอร์ทที่หรูหราอีกหลายแห่ง
Bạn nên đến Phong Nha Kẻ Bàng để tham gia
vào các tour du lịch mạo hiểm nhé
(บ่าน เนน เด๊น ฟอง ญา แก๋ บ่าง เด๋ ทาม ซา หว่าว
กั๊ก ตัว ซู หลิก เหม่า เหียม แญ้)
คุณควรไปฟองญาแก๋บ่างเพื่อไปท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
นะคะ

Du lịch mạo hiểm
(ซู หลิก เหมา เหียม)
ไปเที่ยวเชิงผจญภัย

Du lịch văn hóa lịch sử
(ซู หลิก วัน ฮว้า หลิก สือ)
ทัวร์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์

Các tour du lịch văn hóa lịch sử rất bổ ích
đặc biệt là đối với trẻ em.
(กั๊ก ตัว ซู หลิก วัน ฮว้า หลิก สือ เริ๊ด(เซิด) โบ๊ อิ๊ก ดัก
เบียด หล่า โด๊ย เว้ย แจ๋ แอม)
ทัวร์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์มีประโยชน์
มากโดยเฉพาะส้าหรับเด็กๆ

Du lịch sinh thái
(ซู หลิก ซิน ท้าย)
ไปเที่ยวเชิงนิเวศน์

Hiện nay mọi người thường ưa chuộng các
tour du lịch sinh thái vì được tận hưởng
không khí trong lành.
(เหี่ยน นัย หม่อย เหงื่อย เถื่อง อืว ฉ่วง กั๊ก ตัว ซู หลิก
ซิน ท้าย หวี่ เดื่อก เติ่น เหือง คง คี จอง แหล่ง)
ปัจจุบันคนนิยมไปเที่ยวทัวร์เชิงนิเวศน์เพราะว่าจะได้
ดื่นด่้ากับบรรยากาศสดชื่น

ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวฟองญา แก๋ บ่าง เราควรไปในช่วงเวลาไหน จังหวัด กว๋างบิ่งเป็นโซนภูมิภาค
เขตร้อน ด้วย2ฤดูอย่างเด่นชัด คือ หน้าแล้ง ประมาณเดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม อากาศเย็นสบาย น่ารื่นรมย์
กับฤดูฝน ประมาณเดือนกันยายน ถึง เดื อนมีนาคม เป็นฤดูที่มีน้ามาก เรือ จึงล่องเข้าไปในถ้าไม่ได้ เพราะฉะนัน
เวลาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติฟองญา แก๋ บ่าง ที่เหมาะสมที่สุด คือตังแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม เพราะ
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อากาศค่อนข้างอ้านวยเหมาะแก่การเยี่ยมชมและท่องเที่ยว ถ้าฟองญามีความยาว 8กม. คือถ้าที่มีระบบใต้ดิน ยาว
ที่สุดในโลก เมื่อเข้าถ้าฟองญา นักท่องเที่ยวต้องขึนจากเรือ เดินตามแม่น้าซอนเพื่อเข้าถ้า เมื่อเข้าใกล้ถ้าฟองญา
คุณจะรู้สึกว่าได้รับอากาศที่เย็นสบายน่ารื่นรมย์ ในถ้าอุณหภูมิ 17 – 20 องศา ถ้าเตียนเซิน เมื่อถึงอุทยานแห่งชาติ
ฟองญา แก๋ บ่าง ต้องไปชมถ้าเตียนเซิน เมื่อเดินถึงถ้าเตียนเซิน คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในดินแดนสุขาวดี จะได้เห็น
ความงามของหินงอก หินย้อยที่ มีอยู่มากมายและมีสีสันสวยงาม ถ้าเทียนเดื่องหรือถ้าสวรรค์ได้รับขนานนามว่า
พระราชวังใต้ดิน ด้วยทัศนียภาพที่มีมนต์ขลังงดงามที่สุดในโลก เป็นถ้าที่ยาวที่สุดในเอเชีย ล้อมรอบไปด้วยอุทยาน
แห่งชาติฟองญา แก๋ บ่าง ในถ้าเต็มไปด้วยหินย้อยนับไม่ถ้วน มีรูปแบบที่แตกต่างกั น ถ้าเทียนเดื่องกับถ้าฟองญา
เป็น2ถ้าที่สวยที่สุดในสถานที่ท่องเที่ยวฟองญา แก๋ บ่าง ถ้าแอ๊นเป็นถ้าที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสูงที่สุดในปัจจุบันของ
เวียดนาม ถ้าแอ๊นมีความยาวมากกว่า 1.6กม. ทางเข้ามี3ประตู เพดานสูงประมาณ 100เมตร พืนที่กว้าง 170เมตร
มีล้าธารสีเขียวไหลผ่านจนไปถึงภูเขาเซินด่อง มีหินย้อยมากมาย ถ้าแอ๊นสวยและน่าสนใจแต่ไม่ใช่ใครก็กล้าเดิน
ส้ารวจถ้าที่มีอันตรายมาก ง่ายต่อการหลง ระบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ล้าธารหมอก ตังแต่สถานที่ท่องเที่ยวฟองญา
แก๋ บ่างถึงล้าธารหมอก ประมาณ 10กม. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยทัศนียภาพที่โรแมนติก สวยงาม อากาศดี
กลายเป็นจุดที่น่าสนใจและเป็นสถานที่พักผ่อนในอุดมคติ เมื่อไปถึงจังหวัดกว๋างบิ่น คุณสามารถพายเรือคายัก เพื่อ
เที่ยวชมล้าธารหมอกและทัศนียภาพอันอัศจรรย์ของที่นี่
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