សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
៤ កញ្ញា ២០១៩

អបអរ និងប្រារព្ធព្ិធប
ី ុណ្យសែនប្រព្ះសែនៅណាហ្គាន ើលដ៍
រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នំ២០១៩ ៖ ជួបជំម្រកុមម្ររួសារ និងមិ ត្ភ្
ត ័កិ រត បស់អ្នកពៅណាហ្គាព ើ
លដ៍ កងឱកាសេិ
ន
ធីបណ្យខសនម្រេុះខែ!

ទទួ លយកនូ សំណាងលអកនងឱកាសេិ ធីបណ្យម្របថ្េណ្ី

ចិ នពនុះជាមួ យនំខសនម្រេុះខែដត្ងមីៗ ការត្បខត្ងពោយចពងកៀងពោមដ៏ សាអត្ខបែក ការសខមតង សិល្
បៈផ្ទាល់ដ៏អ្សាារយ និងការបញាុះត្ថ្មែេិពសសជាពម្រចើនពទៀត្របស់ពយើង!
នំ ខសនម្រេុះខែខដលដត្ងមីៗពរៀងរាល់ថ្ងៃពោយពមចងពៅឈ្នុះពានរង្វាន់ របស់ពយើង ានោក់ លក់
ពៅណាហ្គាព ើលដ៍ ព
ព

ើយ! ានរសជាត្ិម្រោប់ ឈ្ក
ូ សខបប

ងកង រសជាត្ិ សឹក
ែ ពត្ើ យ រសជាត្ិ កា

ា និងរសជាត្ិ ទពរនខដលអ្នកអាចពម្រជើ សពរ ើសនំ ោមនសត្ ឬសត្ ២ ត្ថ្មែចាប់េី ១០$ កនងមួ យដំ ឬ

កនងមួ យម្របអ្ប់ ាន ៤ ដំ ត្ថ្មែ ៣៦$។ ម្របសិនពបើអ្នកជា ៥០ ម្របអ្ប់ ឬពម្រចើ នជាងពនុះ អ្នកនឹ ងទទួល
បាននូ ការបញាុះត្ថ្មែ ២៥%។ នំខសនម្រេុះខែានោក់ លក់ ចាប់ េីឥឡូ ពនុះរ
កញ្ញា ពៅកខនែងទទួ លពភ្ញៀ

ូត្ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែ

និងពោជនី យោានចិន Fortune Palace ពៅណាហ្គាព ើលដ៍ទី១ និង

ពោជនី យោាន Golden Bowl ពោជនី យោាន Food Pavilion និងពោជនី យោាន Hall of Golden Chimes
ពៅណាហ្គាព ើលដ៍ទី២ ឬពោកអ្នកអាចកមម៉ង់តាមរយៈអ្ី ខម៉ ល dining@nagaworld.com ក៏ បាន។
ទទួ លយកអារមមណ្៍ខបែក

និងសបាយរ ីករាយជាមួ យការសខមតងសិលបៈជាពម្រចើនទូ ទំងណាហ្គាព ើ

លដ៍ ផ្សតល់ជូនពោយអ្នកសិលបៈជាត្ិ និងអ្នតរជាត្ិ រួមទំងការសខមតងសិលបៈអ្បអ្រេិធីបណ្យខសន
ម្រេុះខែពរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់េីពា៉ ង ៦ យប់ ពៅឆ្កជាន់ផ្ទាល់ដីណាហ្គាព ើលដ៍ទី១។ បន្ទាប់េីទសសន្ទ
ការសខមតងសិលបៈ អ្នកអាចងត្រូបទកជាអ្នសា រ ីយ៍ជាមួ យអ្នកសិលបៈរបស់ពយើងកនងឈ្ត្សពមែៀ
កបំ ពាក់ ម្របថ្េណ្ីចិនពៅជិត្ចពងកៀងពោមដ៏ ធំ និងរ ីករាយជាមួ យកបួនដខងែចពងកៀងពោមដ៏ រស់រព ើកទូ
ទំងអ្ោរ។

រ ីឯសាលមពហ្គស្សេ NABA ានបង្វែញជូននូ ការសខមតងសិលបៈ “The Gift” ងមីស្សឡាងខដល
ពរៀបរាប់ អ្ំេីដំពណ្ើរពរឿងពម្រេងរបស់ន្ទរ ីានក់ ពៅកាន់េិភ្េព ទមនតមួយដ៏អ្សាារយខដលស័កិ ស
ត ម
សម្រាប់ ម្ររប់ ័យ។ សូមអ្ពញជើញមកទទួ លសំបម្រត្ឥត្រិត្ថ្ងែរបស់អ្ក
ន ពៅថ្ងៃពនុះពៅណាហ្គាព ើលដ៍
ពដើមបីទសសន្ទការសខមតងដ៏អ្សាារយរយៈពេល ៤៥ ន្ទទី ខដលផ្សតល់ជូនពោយអ្នកសិលបៈលំោប់ េិភ្េ
ពោកពៅសាលមពហ្គស្សេបពចាក ិទា ីពដអ្ូ 3D mapping ចាប់ េីឥឡូ ពនុះរ
ពរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រក ដល់អាទិ ត្យ ពៅពា៉ ង ៨ យប់។

ូត្ដល់ចងខែកញ្ញា េី

មនពេលចូ លទសសន្ទការសខមតងសិលបៈ

ឬពៅថ្ងៃណាក៏ បាន េកខម៉ បងបអូនអាចអ្ពញជើញមក

ពោជនី យោាន 2Pangea ពដើមបីេិសាអាហ្គរបព

អ្
ា នតរជាត្ិពេលោៃចដ៏ ឈ្ៃយឆ្ៃញ់។ បព

ខា ដល

ានពម្រចើ នមែជាងពរកនងរាជធានីភ្ំ ពន េញពនុះ ានពម្ររឿងសមម្រទស្សស់ៗ សាច់ សូសី ឌី មសាំ បា៉ ស់
សាត ភ្ី

ា បខងអម និងមែូបេិ ពសសៗជាពម្រចើ នមែពទៀត្។ ានបពម្រមើជូនពរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ េីពា៉ ង ៥:

៣០ ោៃច ត្ថ្មែ ៤១$ សម្រាប់ ២ ន្ទក់។ អាហ្គរបព
ខដរចាប់ េីឥឡូ ពនុះរ
ម្របពទសា៉ ពឡសី។

ូត្ដល់ថ្ងៃទី

១៦

ពា នុះក៏ ានរួមបញូា លពោយមែូបា៉ ពឡសីផ្សង

ខែកញ្ញាពដើមបីអ្បអ្រដល់ទិវាបណ្យឯករាជយជាត្ិរបស់

ជពម្រមើ សមួ យពទៀត្ អ្នកអាចមកេិសាបព

ពា នុះខដលានបខនែមបងកងឥត្

កំ ណ្ត្់ពៅពរៀងរាល់ថ្ងៃអ្ង្វារជាមួ យត្ថ្មែេិពសស!
សម្រាប់ ការញំអាហ្គរចងសបាត

៍េិពសសលកខណ្ៈម្ររួសារខដលានការកមានតសម្រាប់ការ

សូមកំ ពភ្ែចអាហ្គរថ្ងៃម្រត្ង់ ថ្ងៃអាទិត្យេិ ពសសពៅពោជនី យោាន 2Pangea ចាប់ េីពា៉ ង ១១:៣០ ម្រេឹក
ដល់ ៣ រពសៀល ពរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ។ ត្ថ្មែ ១៩,៩៩$ ប៉ ពណាណុះសម្រាប់ ានក់ ១៤$ សម្រាប់ការ
អាយពម្រកាម ១២ ឆ្នំ និ ងឥត្រិត្ថ្ងែសម្រាប់ ការអាយពម្រកាយ ៥ ឆ្នំ។
ពេលព ោដ៏រ ីករាយ

និ ងបរ ិយាកាសមពន្ទរមយ កំ េងរង់ ចាំអ្ក
ន ពៅណាហ្គាព ើលដ៍ ខដលជាកខនែងដ៏

ស័កិ ស
ត មឥត្ព្ាុះពដើមបីអ្បអ្រេិ ធីបណ្យខសនម្រេុះខែជាមួ យអ្នកជាទីស្សឡាញ់របស់អ្ក
ន !
អ្ំេីណាហ្គាព ើលដ៍
ជាមួ យការពង្រីកបន្ថែមថ្មីចុរក្ង្កាយ

ណាហ្គាក្ ើលដ៍

មាថបថទប់ង្បក្េទស្ីត
ុ

ថិ រដឺ លុចសជារ

១.៦៥៨ បថទប់ ក្ោជថី យដ្ឋាថ បាថី យដ្ឋាថ ថិរកលឹប ២០ កន្ថលរ មណ្ឌលសប៉ា ង្បណ្ីត ២ សាល
មក្ហ្គស្សព NABA ន្ដលមាថ ២.០០០ ក្ៅអី ក្ៅណាហ្គាទី ២ ផ្សារទំ ថិញរួចពថធង្បតិបតតិការក្ដ្ឋយ
ង្កុមហុថ China Duty Free Group ន្ដលជាផ្សារទំក្ថើបក្ង្កាមដីទីមួយកនុរង្បក្ទសកមពុជាន្ដលមាថ
លក់ ទំថិញមា៉ា កអថតរជាតិលបីៗ ក្សវាកមាថតសមបូរន្បប ថិ រសាលដ៏ធំសង្មាប់ ក្រៀបចំ កមម ិធី ឬការ
ង្បជុំ ក្ផ្សសរៗ។

សង្មាប់ សំណ្ួរទាក់ ទរថឹរការផ្សសព្ផ្សាយ ឬរូបោព សូមទាក់ទរមកកាថ់ ៖
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