សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់៖
៩ សីហា ២០១៩

ណាហ្គាវ ើលដ៍ ផ្តលជ
់ ន
ូ ដ៏អស្ចារ្យក្នងពិ
ធីបណ្
ុ
យសែនព្ពះសែ!
ុ
រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៩ ៖ ណាហាាព ើលដ៍ ានកិ ត្ិ យ
ត សសូមពោរេអព្ជើញេក
ខម៉ែបងបអូនទំងអស់មកម្រារេធេិធីបណ្យខសនម្រេុះខែខដលានការសខមតងសិលបៈ ការដាក់ តំង

ចពងកៀងពោមចម្រមរុះេណ្៌ និ ងការលក់នំខសនម្រេុះខែដ៏ ឈ្ៃយឆ្ៃញ់េីឥឡូ ពនុះរហូត្ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែ
កញ្ញា។

ពដើមបីអបអរកនងឱកាសពនុះ ពមចងពៅនំ ដ៏ចំណានរបស់ណាហាាព ើលដ៍ ានថ្ចននំខសនម្រេុះខែ ៤ រស
ជាត្ិ រួមាន រសជាត្ិ ម្រោប់ ឈ្ូកសខបបហងកង សលឹកពត្ើ យ កាពហេ និងទពរន! ពម្ររឿងផ្សសំ និងសនល
ូ
ខដលម្រត្ូ ានសម្រមិត្សម្រាំងពៅកនងនំ នឹងពធេើឲ្យនំទំងពនុះានរសជាត្ិ ឆ្ៃញ់ជាប់ ចិត្ត។

ជាកាដូ ដ៏ស័កិ ស
ត មបំ ផ្សត្សម្រាប់ អក
ន ជាទី ស្សឡាញ់របស់អនក អនកអាចពម្រជើ សយកសនលធមម
ត ឬសត្
ូ

េី រម្រោប់ ខដលានត្ថ្មល ១០$ កនងមួ យដំ ឬ ៣៦$ ខដលាន ៤ ដំ ពៅកនងម្របអប់េិពសសខដលានរស
ជាត្ិ ទំង ៤ មែ។ ទទួ លានការប្្ុះត្ថ្មលេិពសស ១៥% សម្រាប់ ការជា ចពន្ទលុះថ្ងៃទី១៣ សីហា
រហូត្ដល់ ២៣ សីហា ឬទទួ លានការប្្ុះត្ថ្មល ២៥% ពៅពេលកមម៉ែង់ ៥០ ម្របអប់ ឬពម្រចើនជាង
ពនុះ។ ានដាក់ លក់ ពហើយពៅកខនលងទទួ លពភ្ញៀ និងពោជនី យដាានចិន Fortune Palace ពៅណាហ្

ោព ើលដ៍ទី១ ម្រេមទំងពៅពោជនី យដាាន Golden Bowl ពោជនី យដាានពម្រកាមដី Food Pavilion និង
ពោជនី យដាានចិ ន Hall of Golden Chimes ពៅណាហាាព ើលដ៍ ទី២ ឬអាចកមម៉ែង់មនតមរយៈ
dining@nagaworld.com េី ឥឡូ ពនុះរហូត្ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា។
ទសសន្ទការសខមតងសិលបៈផ្ទាល់ដ៏អស្ច្រយពដាយពសរ ី និ ងទទួ លនូ អារមមណ្៍ខបលកជាមួ យការត្បខត្ង
អោរពដាយចពងកៀងពោមចម្រមរុះេណ្៌ពៅទី ពនុះ។ ការសខមតងសិលបៈអបអរេិធីបណ្យខសនម្រេុះខែ ផ្សត
ល់ជូនពរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់េីពា៉ែ ង ៦ ល្ងៃចពៅឆ្កជាន់ ផ្ទាល់ដីខដលចូ លរួមសខមតងពដាយអនកសិលបៈ
ជាត្ិ និ ងអនតរជាត្ិ ជាពម្រចើនន្ទក់ ។ ពហើយកំពភ្លចងត្ និងបព្ហុះរូបស្ចអត្ៗរបស់អក
ន ជាមួ យអនកសិលបៈ
កនងឈ្ត្សពមលៀកបំ ពាក់បរាណ្ចិនពៅជាប់ ម្រចកចូ លខដលានចពងកៀងពោមធំៗ

ពហើយបន្ទាប់មក

នឹ ងានការពដើ រកបួនចពងកៀងពោមពដើមបីម្របសិទធេរជ័យដល់ពភ្ញៀ ទូ ទំងអោរខងមពទៀត្ផ្សង។

ផ្សតល់ជូនចាប់េីថ្ងៃទី៣០ ខែសីហាពនុះត្ពៅ សូមអព្ជើញមកទសសន្ទការសខមតងសិលបៈ “The Gift”

ងមីស្សឡាងពៅស្ចលមពហាស្សេ NABA ពៅណាហាាព ើលដ៍ទី២ ខដលានរយៈពេល ៤៥ ន្ទទី និង
សខមតងពដាយកំេូលអនកសិលបៈជាត្ិ

និ ងអនតរជាត្ិពៅកនងស្ចលមពហាស្សេបពច្ក ិទា ីពដអូ

3D

mapping ដំ បូងពរបងអស់ពៅកមពជា។ ស័កិ ស
ត មសម្រាប់ ម្ររប់ ័យ ការសខមតងសិលបៈលកខណ្ៈម្ររួស្ចរ
ពមម្រត្ី ពនុះ នឹងផ្សតល់ជូនចាប់ េីពា៉ែ ង ៨ យប់ ពៅពរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រក ពៅរ ៍ និងអាទិ ត្យខដលេកខម៉ែបង
បអូនអាចមកយកសំបម្រត្ឥត្រិត្ថ្ងលពៅណាហាាព ើលដ៍។

មនពេលទសសន្ទការសខមតងសិលបៈពនុះ េកខម៉ែបងបអូនអាចមកពោជនី យដាាន 2Pangea ពដើមបីេិស្ច
អាហារបពហេពេលល្ងៃចអនតរជាត្ិខដលានពម្រចើនមែជាងពរកនងរាជធានីភ្ំ ពន េញខដលានពម្ររឿងស

មម្រទស្សស់ៗ ស្ចច់ ម្រត្ី សូសីពៅ ឌីមស្ចំ ា៉ែ ស់ស្ចត ភ្ី ហា បខងអម និងជាពម្រចើនមែពទៀត្។ ពបើ កបពម្រមើ

ពរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ េីពា៉ែ ង ៥:៣០ ល្ងៃច ២ ន្ទក់ ៤១$ ប៉ែ ពណាណុះ។ ជាេិ ពសស ណាហាាព ើលដ៍ ាន
បខនែមបងកងឥត្កំ ណ្ត្់ ពៅពរៀងរាល់ថ្ងៃអ្ារបខនែមពៅពលើអាហារបពហេដ៏ឈ្យឆ្
ៃ
ៃ ញ់ពនុះ! ពហើយ
អនកក៏ អាចេិ ស្ចបងកងឥត្កំណ្ត្់ ផ្សងខដរពៅកនងពេលអាហារថ្ងៃម្រត្ង់ ថ្ងៃអាទិត្យេីពា៉ែ ង ១១:៣០ ម្រេឹ ក
ដល់ ៣ រពសៀល ពៅពរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ១៩,៩៩$ សម្រាប់ មនសសធំ ានក់ ១៤$ ការអាយពម្រកាម
១២ និងឥត្រិ ត្ថ្ងលសម្រាប់ ការអាយពម្រកាម ៥ ឆ្នំ ពហើយានការកមានតឥត្រិ ត្ថ្ងលជាពម្រចើនពទៀត្
ផ្សងខដរសម្រាប់ការ ដូ ចជាការរូ ររូបពៅពលើមែ និងការថ្ចនពធេើរប
ូ ពផ្សសងៗពដាយពម្របើ ពប៉ែងពា៉ែ ង។ល។
ជាមួ យការផ្សតល់ជូនដ៏អស្ច្រយខាងពលើ អនកអាចន្ទំម្រករមម្ររួស្ចរ និងមិត្ភ្
ត ័ កិម
ត កម្រារេធេិធីបណ្យម្រេុះខែ
ពៅណាហាាព ើលដ៍ ម្របកបពដាយោេរ ីករាយបំផ្សត្!

####
អំពីណាហ្គាវ ើលដ៍

ជាមួ យការេម្រងីកបខនែមងមីចងពម្រកាយ ណាហាាព ើលដ៍ ានបនាប់ម្របពភ្ទសេីត្ និងដឺ លចសជាង ១.៦៥៨
បនាប់ ពោជនី យដាាន ានីយដាាន និ ងកលឹប ២០ កខនលង មណ្ឌលសប៉ែ ម្របណ្ីត្ ២ ស្ចលមពហាស្សេ
NABA ខដលាន ២.០០០ ពៅអី ពៅណាហាាទី ២

ផ្សារទំនិញរួចេនធម្របត្ិបត្តិការពដាយម្រករមហន

China Duty Free Group ខដលជាផ្សារទំ ពនើ បពម្រកាមដីទីមួយកនងម្របពទសកមពជាខដលានលក់ ទំនិញ
ា៉ែ កអនតរជាត្ិ លបីៗ ពសវាកមានតសមបូរខបប និងស្ចលដ៏ ធំសម្រាប់ ពរៀបចំកមម ិធី ឬការម្របជំ ពផ្សសងៗ។

សម្រាប់ សំណ្ួរទក់ ទងនឹងការផ្សសេេផ្សាយ ឬរូបោេ សូមទក់ទងមកកាន់ ៖
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