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NagaWorld Celebrates 22 Years With Us!
Series of attractive promotions starting in May

Phnom Penh, Cambodia, 5th May 2017 – NagaWorld has announced a series of tantalising food, drink,
room and spa promotions starting in May to celebrate its 22nd anniversary as the leading hotel and
entertainment destination in the Mekong region!
With such an amazing array of promotions in May, NagaWorld welcomes all guests, new and old, who
have been supportive throughout this journey, to join in the celebrations.
Get Your Rewards Now!
The popular redemption program returns, starting this May. Indulge across selected food and
beverage outlets to earn points and receive attractive gifts and treats. For every US$22 nett spent,
guests and visitors will earn points which can be accumulated and redeemed for amazing gifts such
as; free room stays, spa packages, a choice of a coffee & cake at Café@NagaCity Walk , cocktails at
NagaRock, NagaWorld keychains, caps, polo shirts, meal vouchers, and many more.
Sumptuous Buffets at US$22 nett
The Pangea restaurant will be serving all dinner buffets at only $22 nett with a free flow of beers and
soft drinks from May to July. The newly launched poolside BBQ Buffet at Amret Pool Bar, available
every Saturday, will also only be $22 nett with a free flow of soft drinks!
Drink Offers Are Plentiful
Treat yourself to NagWorld’s unbeatable Champagne promotion, only $95 for a bottle of Moët &
Chandon (priced at $95 to mark the opening of NagaWorld in 1995!). Available property-wide
throughout May.
Amret Pool Bar will have $2.20 shots available, Monday to Thursdays between 6.22pm and 10.22pm.
A choice of Gordons Gin, Tequila Sauza Silver, Rum Bacardi Light, Vodka Smirnoff Red, Whisky Jim
Beam, Whisky J&B Whisky!
Celebrate and Stay
If you’re looking for a pampering staycation, relax with a 3-night stay in the Deluxe Room for US$232
(single/double occupancy) which includes: daily buffet breakfast at The Pangea restaurant and
complimentary scheduled airport shuttle services.
Booking period through May 2017 with the stay period running from 1st May 2017 to 15th September
2017 (T&Cs apply).
The Spa Celebration Package
A luxurious and award winning Spa experience is now available at a special rate of only $222 for 2
persons. The 2½hrs Celebration Package is not to be missed this May at the The Spa!
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Exceptional Entertainment
A 22nd special anniversary celebration show will run every Friday, Saturday, and Sunday on the Lobby
stage for 22 minutes from 7:22pm, with performances by NagaWorld’s Ambassadors, Dance Stars,
Stilt Violinist , Music & Faith, and Dance Squad for an exciting rendezvous.
NagaWorld will surprise you with more tempting offers and spectacular entertainment in June. Check
out our website www.nagaworld.com or our Facebook pages for more updates and information.
XXXX
About NAGAWORLD®
Meet, feast, relax, party, and play at NagaWorld®, best non-stop entertainment capital.
Amidst the picturesque terrain of the Mekong and Tonlé Sap River lies the vibrant landmark of Phnom
Penh. NagaWorld® is strategically sited in the capital city of Cambodia, a city rich in Khmer history.
According to legend, NagaWorld® derived its name from the mythical fable of a 7-headed snake or
“Naga.” The majestic snake was believed to be residing in the rivers and guarding the entrance to
Phnom Penh. The tale revealed its only sighting during the appearance of a rainbow and was thus
considered highly auspicious. Reminiscent of a pot of gold at the end of a rainbow, NagaWorld® was
likened to a promising symbol of new beginnings and prosperity.
NagaWorld® has attracted a broad range of guests from the free-spirited holiday maker seeking a
comfortable refuge, to the intrepid world traveler, to the entertainment connoisseur. NagaWorld®,
Phnom Penh is the first and best-in-class integrated Hotel, entertainment complex in fast-emerging
Cambodia, owned by a holding company – NagaCorp, listed on the Hong Kong Stock Exchange.
Consisting of some 1 million square feet with over 711 Suites and Deluxe Rooms, an all-suite luxurious
spa, shopping gallery, 18 Food & Beverage outlets, extensive entertainment services and premium
meeting spaces with state-of-the-art facilities, and one of the country’s largest hotel convention
spaces that accommodates more than 1,000 delegates.
For media enquiries or photos, please contact:
Ms. Phouk Solinda
Brand Executive
Tel: (+855) 015 618 886
Email: phouksolinda@nagaworld.com
Ms. Melanie Loong
Senior Marketing Communications Manager
Tel: (+855) 10737 684
Email: melanieloong@nagaworld.com
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សម្រាប់ ចុះផ្សាយបន្ទាន់
ថ្ងៃទី ០៥ ឧសភា ២០១៧

ណាហ្គាវ ើល ផ្សតលជ
់ ូនសនធឹកសន្ទធប់កងខួ
ន បវលើកទី ២២ របស់ខួន!
ល
ានកម្ម ិធីម្របូម្ូសន
ិ ដ៏អស្ចារយជាវម្រចើនកនងខខឧសភា

រាជធានី ភ្ំវន េញ ថ្ងៃទី ២២ ឧសភា ២០១៧ ៖ ណាហ្គាវ ើល បានម្របកាសអំ េីកម្ម ិធី ម្របូម្ូ សិនម្ហូប

អាហ្គរ វភ្សជជៈ ការស្ចនក់វៅ និងសាដ៏ អស្ចារយជាវម្រចើ នកនងខខឧសភាវនុះវដើ ម្បីអបអរខួ បវលើកទី
២២ របស់ខួនជាសណា
ល
ា គារ និងវគាលវៅកម្ានតឈានម្ខវេកនងតំបន់ទវនលវម្េងា!
ជាម្ួ យកម្ម ិធី ម្របូម្ូ សិនដ៏ម្ហស្ចារយកនងខខឧសភាវនុះ ណាហ្គាវ ើលសូម្ស្ចាេម្ន៍វភ្ញៀ និងអតិងិជន
ងមីចាស់ទំងអស់ខដលគាំម្រទខលួនកនលងម្កកនងរយៈវេល ២២ ឆ្នំវនុះ និងបនតវៅអន្ទេត។
បតូរយករង្វាន់របស់អនកឥឡូ វនុះ!
កនងខខឧសភាវនុះ រាល់ការេិ ស្ចវៅវភាជនី យដ្ឋានណាម្ួ យកនងណាហ្គាវ ើល វភ្ញៀ និងអតិងិជន
នឹ ងទទួ លេិនាវដើ ម្បីបូរយករង្វ
ត
ា ន់ ជាវម្រចើនម្ក ិញ។ រាល់ការចំ ណាយ ២២ ដល្លលរ នឹងទទួ លបានេិនា

ខដលអាចបតូរយករង្វាន់ ដ៏អស្ចារយ ានដូចជា ការស្ចនក់ វៅឥតេិ តថ្ងល កញ្ាប់ វសវាកម្មសា កាវហា
និ ងនំ វៅហ្គងកាវហាណាហ្គាសីធី ក ស្រស្ចម្រកឡកវៅវភាជនី យដ្ឋានណាហ្គារក់ បវន្ទតងវស្ចណាហ្
គាវ ើល ម្ួកណាហ្គាវ ើល អា ណាហ្គាវ ើល បណ្ណ បញ្ាុះតថ្ម្លការេិស្ចអាហ្គរ និ ងរង្វាន់ សនធឹកសន្ទធប់
ជាវម្រចើនវទៀត។
រ ីករាយេិ ស្ចបវហាតាម្ចិតត តថ្ម្ល ២២ ដល្លលរ ៖
វភាជនី យដ្ឋានខភ្នជា (Pangea) នឹ ងានបវម្រម្ើបវហាវេលល្លៃចកនងតថ្ម្ល ២២ ដល្លលរបវណាណុះរួម្
បញ្ូា លស្រស្ចវបៀរ និងវភ្សជជៈឥតេិតថ្ងលេីខខឧសភាដល់កកកដ្ឋ។ បវហាស្ចច់ អាំងវៅបានី យដ្ឋាន
និ ងអាងខហលទឹ កអម្រម្ឹ តវរៀងរាល់ថ្ងៃវៅរ ៍ នឹងានបវម្រម្ើវភ្ញៀ និ ងអតិងិជនកនងតថ្ម្ល ២២ ដល្លលរ
ជាម្ួ យការេិស្ចវភ្សជជៈឥតេិតថ្ងល!
វភ្សជជៈបញ្ាុះតថ្ម្លេិវសសម្ិ នធាលប់ ាន ៖
រ ីករាយជាម្ួ យការបញ្ាុះតថ្ម្លស្រស្ចស្ចំបាញម្ិ នធាលប់ ានវៅណាហ្គាវ ើល តថ្ម្ល ៩៥ ដល្លលរបវណាណុះ
កនង ១ ដបសម្រាប់ ស្រស្ចស្ចំបាញ Moët & Chandon (តថ្ម្ល ៩៥ ដល្លលរេឺ បញ្ជ
ជ ក់េីការចាប់វបើកដំ វណ្ើរ
ការរបស់ណាហ្គាវ ើលកនងឆ្នំ ១៩៩៥!)។ កម្ម ិធី ម្របូម្ូសិនវនុះ េឺអន តតវៅម្រេប់ វភាជនី យដ្ឋានវេញ
ម្ួ យខខឧសភាវនុះ។
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បានី យដ្ឋាន និ ងអាងខហលទឹ កអម្រម្ឹ ត នឹងានបវម្រម្ើ ស្រស្ចកនងខក តូចតថ្ម្ល ២,២០ ដល្លលរេី ថ្ងៃច័នាដល់
ម្រេហសបតិ៍េីវាង ៦:២២ ល្លៃចដល់ ១០:២២ យប់ ខដលានដូចជា Gordons Gin, Tequila Sauza
Silver, Rum Bacardi Light, Vodka Smirnoff Red, Whisky Jim Beam, Whisky J&B Whisky!
បញ្ាុះតថ្ម្លេិវសសសម្រាប់ការស្ចនក់ វៅ ៖
ម្របសិនវបើអក
ន កំេងខសាងរកការសម្រាកលខម្ហ អនកអាចវម្រជើ សវរ ើសការស្ចនក់វៅ ៣ យប់កងបនា
ន
ប់
Deluxe Room តថ្ម្ល ២៣២ ដល្លលររូម្បញ្ូា លបវហាវេលម្រេឹ កវរៀងរាល់ថ្ងៃវៅវភាជនី យដ្ឋានខភ្នជា

(Pangea) និងការដឹ កជញ្ូជ នវៅកាន់ ម្រេល្លនយនតវហ្គុះឥតេិ តថ្ងល (លកខខណ្ឌវផ្សេងម្រតូ បានអន តត)។
កញ្ាប់ វសវាកម្មសា និ ងាសាបញ្ាុះតថ្ម្លេិវសស ៖
វសវាកម្មសា និងាសាបញ្ាុះតថ្ម្លេិវសស តថ្ម្ល ២២២ ដល្លលរបវណាណុះសម្រាប់ ២ ន្ទក់ ។ សូម្កំ
ខកខានកញ្ាប់ វសវាកម្មសាផាសកភាេវនុះឲ្យវស្ចុះកនងខខឧសភាវនុះវៅម្ណ្ឌលសាឈ្នុះពាន
រង្វាន់ របស់វយើង!

កម្ម ិធីកម្ានតដ៏កវម្រកើក ៖
កនងឱកាសខួបវលើកទី ២២ របស់ណាហ្គាវ ើល នឹងានការសខម្តងេិ វសសវរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រក វៅរ ៍
និ ងអាទិ តយវៅឆ្កជាន់ ផាាល់ដីរយៈវេល ២២ ន្ទទី េីវាង ៧:២២ យប់ខដលានការសខម្តងដ៏ជក់
ចិ តវត ដ្ឋយ ambassadors របស់ណាហ្គាវ ើល អនករាំអាជីេ តន្រនតីការ ិនី េាណ្ូ ការម្របេំតន្រនតី និ ងការរាំ
និ ងសខម្តងរបាំដ៏កវម្រកើកសម្រាប់ វភ្ញៀ និងអតិងិជនបានទសេន្ទកម្ានត។
ណាហ្គាវ ើល នឹងផ្សតល់ជូនរង្វាន់ និងកម្ម ិធីកម្ានតកាន់ ខតវម្រចើ នបខនែម្វទៀតកនងខខម្ិងន្ទ។ សូម្ចូ ល
វៅកាន់ វេហទំេ័រ www.nagaworld.com ឬទំ េ័រវហាសបករបស់វយើងសម្រាប់េ័ត៌ានបខនែម្ និ ង
េ័ ត៌ានងមីៗចងវម្រកាយ។
អំពីណាហ្គាវ ើល®
ប្រជំ ស្ររ់ស្រូរអាហ្គរ លម្ហែ ជរ់វលៀង និ ងវលងកហានតវៅណាហ្គាវ ើល ហណ្ឌលកហានតគ្មាន
ម្ែនកំ ណ្ត់ឈានហខវេ!
រថិតវៅតាហែងទវនេវហេងា

និងទវនេសារម្ែលមានវទរភាពស្ររ់ប្តកាលេួ រឲ្យចារ់ អារហាណ្៍

ណាហ្គាវ ើលបានកាេយជាទី តាំងអតតរញ្ញាណ្ននរាជធានី ភ្ំ វន ពញ។ ណាហ្គាវ ើល មានទី តាំងរថិតកនង
ទី តាំងយទធសាស្តរតវៅកនងរាជធានី ភ្ំវន ពញម្ែលជាទី ប្កុងមានប្រ តតិសាស្តរតែ៏រហបូរម្ររ។

វោង

តាហវរឿងវប្ពងនិ ទាន វឈាាោះ “ណាហ្គាវ ើល” វនោះជាវឈាាោះម្ែលយកតាហវរឿងវប្ពងររាណ្អំ ពីនាេ
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វរតចនាេហួយម្ែលមានកាលចំនួន ៧។ វរតចនាេវនោះ ប្តូ បានវេវជឿថាររ់វៅកនងទវនេវនោះវែើហបី
ការពារប្ចកចូ លហកកាន់រាជធានីភ្ំ វន ពញ។ វោងតាហវរឿងតំ ណាល វេអាចវហើ លវ

ើញវរតចនាេ

វនោះរង្ហែញខេួនខណ្ៈវពលម្ែលមានឥនទធនូ រវណាណោះ។ ែូ ចវនោះបានជាទិ ែឋភាពវនោះ ប្តូ បានវេចាត់
ទកថាជាទិ ែឋភាពែ៏ មានឫទធិអសាារយហួ យ។ ប្រែូ ចវៅនឹ ងថូ មារវៅចងននឥនទធនូ ណាហ្គាវ ើលប្តូ
បានវប្រៀរប្រែូចវៅនឹ ងនិហិតតរញ្ញាននការចារ់ វ្តើហថាី និងភាពរហបូររងវរឿងប្តជាក់ ប្តជំ ។
ណាហ្គាវ ើល

បានទាក់ទាញវទរចរជាវប្ចើ ន

វទរចរ្សងវប្ពង

រួហមានទាំងវទរចរម្រែងរកការរប្មាកលម្ហែ

និងវទរចរម្រែងរកការកហានតររាយជាវែើហ។

ណាហ្គាវ ើលភ្នំវពញ

ជា

រណា
ឋ គ្មរ និងហណ្ឌលកហានតចប្ហុោះែំរូងវេ និ ងលអរំ្តវៅប្ពោះរាជាណាចប្កកហពជាម្ែលកំ ពង
អភ្ិ ឌ្ឍោងវលឿន

និ ងមានប្កុហហនណាហ្គាខរម្ែលជាប្កុហហនវហម្ែលបានចោះរញ្ជីកងទី
ន
្ារ

ភាេហនហងកង។ ណាហ្គាវ ើល មានទំ ហំន្ទែីរររជាង ១ លានហែីតកាវរម្ែលមានរនទរ់ប្រវភ្ទ
រែីត និ ងែឺ លចសជាង ៧១១ រនទរ់ ហណ្ឌលរាែ៏ ធំទូលាយប្រករវោយផារកភាព ហ្គងលក់
ទំ និញ វភាជនី យោឋន និងបានី យោឋនចំ នួន ១៨ វរវាកហានតរហបូរម្ររ ប្ពហទាំងមានសាលប្រជំ
រំ ពាក់ វៅវោយររ ិកាារទំវនើ រៗ

និ ងជារណា
ឋ គ្មរម្ែលមានសាលរននិរីទធំជាងវេកនងចំវណាហ

រណា
ឋ គ្មរធំៗកនងប្ពោះរាជាណាចប្កកហពជា ម្ែលអាចទទួ លប្រតិ ភ្ូវប្ចើ នជាង ១.០០០ នាក់ ។
រប្មារ់ រំណ្ួរទាក់ ទងនឹងការ្សពែ្ាយ ឬរូរថត រូហទាក់ទង ៖
កញ្ជាវភាេ សូលីនដ្ឋ
ហខតំ ម្ណ្ង ៖ Brand Executive
ទូ ររ័ពទ ៖ +៨៥៥ ១៥ ៦១ ៨៨ ៨៦
អី ម្ហល ៖ phouksolinda@nagaworld.com
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