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NagaWorld – The Coolest Party Circuit In Town
Phnom Penh, Cambodia, 20 July 2018 – Calling all party lovers to explore the latest nightlife
offerings at NagaWorld; with everything from Happy Hours to live bands, premium KTV and the
best clubbing scene, all under one roof!
Ahead of the endless night of fun, head to the incredible 2‐for‐1 deal dinner buffet at 2Pangea
restaurant (Level 2, Naga2). Featuring Phnom Penh’s longest spread of gourmet international fare,
two diners only pay $33 (US$16.50 each) for dinner from 5:30 pm to 7:30pm, which includes the
option to upgrade with an additional lobster dish cooked to preference.
After dinner, hop over to the Golden Horizon lobby lounge (Ground Level, Naga2) for the newly
launched Dazzling Happy Hours! Enjoy cocktails, house spirits or a plate of freshly shucked oysters
for only $2! Happy Hours run from 6.00 pm to 10.00 pm daily with vibrant live performances from
NagaWorld’s talented international entertainers.
To continue to revel in more exciting live entertainment, drop in to Darlin’ Darlin’ Music Lounge
(Ground Level, NagaWorld). Catch some of the hottest live bands belting out top 100 hits every
night, with regular drinks promotions including the Tuesday’s Ladies Night. Do not miss the
amazing flairtending (cocktail juggling) from skilled mixologists too.
Keen to showcase your singing talent or celebrate a special occasion with a group? Check out Club
88 (Level 2, NagaWorld) or the newly opened Club 888 (Level 6 & 7, Naga2). The lavishly‐appointed
private rooms feature state‐of‐the‐art KTV systems complete with thousands of songs in multiple
languages.
To cap off the night in style, put on your dancing shoes and head to F Club (Level 1, NagaWorld).
The urban chic atmosphere attracts a trendy crowd, with international and local DJs spinning the
hottest tracks to keep the dance floor pumping till late, while VIP rooms upstairs can host private
group celebrations.
An unforgettable night out awaits you at NagaWorld, home of the coolest party circuit in town!
###

About NagaWorld
With the latest expansion, NagaWorld now consists of 1,658 suites and deluxe rooms, 27 food and
beverage outlets and clubs, two all‐suite luxurious spas, the state‐of‐the‐art, 2,000‐seater NABA
Theatre at Naga2, Cambodia’s first underground shopping gallery operated by China Duty‐Free
Group, extensive entertainment services and premium meeting spaces.
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សម្រាប់ ចុះផ្សាយបន្ទាន់
២០ កកកដា ២០១៨

ណាហ្គាវវើលដ៍ ផ្តលជ
់ ន
ូ កម្មវិធីកម្ានតឈានម្ុខវេរហូតទល់ភ្លឺ

រាជធានី ភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី ២០ កកកដា ២០១៨ ៖ ម្របសិនពបើ អ្ក
ន ជាអ្នកចូ លចិត្តព ើ រកម្សានតពេលរាម្រត្ី
ពន្ទុះណាហ្គាព ើល ៍ អាចផ្សតល់ជូនឲ្យអ្នកម្ររប់ យ៉ាង

ាន ូចជា

ការម្របរំ ត្ន្តនតីផ្ទាល់

ខារា៉ា អ្ូ ពេ

លំដាប់ កំេូល និងកលឹបដ លបំ ពាក់ ពដាយបរ ិកាារទំ ពនើបងមីស្សឡាង!
ម្សនកម្សានតពៅតាម្សកលឹប

និ ងខារា៉ា អ្ូពេរបស់ពយើង

ពោកអ្នកអាចពៅេិ សាបពវេអ្នតរជាត្ិ ពេល

ោៃច ២ ន្ទក់រិត្ថ្ងល ១ ន្ទក់ ពៅពោជនី យដាានម្របណីត្ 2Pangea (ជាន់ទី ២ ណាហ្គាទី ២)។
2Pangea

រឺ ជាពោជនី យដាានដ លានបពវេអ្នតរជាត្ិ ពម្រចើ នម្សេជាងពរកនងរាជធានីភ្ំ ពន េញ

២

ន្ទក់ ចំណាយដត្ ៣៣ ោលរប៉ា ពណាណុះ (ឬ ១៦,៥០ ោលរសម្រាប់ ានក់ ) សម្រាប់ អាហ្គរបពវេពេល
ោៃចេីពា៉ា ង ៥:៣០ោៃចរវូត្ ល់ពា៉ា ង ៧:៣០យប់ េណៈអ្ត្ិ ងិជនក៏ អាចកម្សម៉ាង់បងកងបដនែម្សក៏
បាន ។
បន្ទាប់េីអាហ្គរពេលោៃច ពោកអ្នកអាចពៅបានី យដាាន Golden Horizon (ជាន់ផ្ទាល់ ី ណាហ្គា
ទី២) ព ើ ម្សបីពម្រកបពភ្សជជៈឆ្ងៃញ់ៗជាពម្រចើ នជពម្រម្សើ ស! ពយើងានបពម្រម្សើ ពភ្សជជៈេិ ពសស និងអ្យសា័រ
ស្សស់ត្ថ្ម្សល ២ ោលរប៉ា ពណាណុះ! កម្សម ិធី Happy Hour ចាប់ ពផ្សតើម្សេីពា៉ា ង ៦ ោៃចរវូត្ ល់ពា៉ា ង ១០
យប់ ពរៀងរាល់ថ្ងៃដ លានការសដម្សតងផ្ទាល់ ៏ រស់រព ើកផ្សតល់ជូនពដាយសិលបករ-សិលបការ ិនីអ្នតរ
ជាត្ិ ម្របចាំណាហ្គាព ើល ៍ ។
បន្ទាប់ម្សក សូម្សអ្ព្ជើញម្សកកលឹបដាលីនដាលីនពៅជាន់ ផ្ទាល់ ីណាហ្គាព ើល ៍ ព ើម្សបីរាពំ លងកម្សានត
កនងការម្របរំត្ន្តនតីពដាយផ្ទាល់ដ លានបទពភ្លង ៏ កន្តន្ទតក់ អារម្សមណ៍ពរៀងរាល់រាម្រត្ី និងេិ សាពភ្សជ្
ជៈេិ ពសសៗជាពម្រចើនម្សេ េណៈកម្សម ិធី សម្រាប់ សោេន្ទរ ីានជាពរៀងរាល់ថ្ងៃអ្ង្គារ ពវើយពោក
អ្នកក៏ អាចទសសន្ទសិលបៈថ្នការោយស្សារបស់អ្ក
ន ោយស្សា ៏បិនម្របសប់ របស់ពយើងផ្សងដ រ
។
ចង់ពម្រចៀង និងរាំពលងកម្សានតជាម្រកុម្សដម្សនពទ? ពបើ ូ ពចនុះ សូម្សអ្ព្ជើញម្សកខារា៉ា អ្ូ ពេលំដាប់កំេូល
Club 88 (ជាន់ទី ២ ណាហ្គាព ើល ៍) ឬខារា៉ា អ្ូ ពេម្របណីត្ដ លពទើ បនឹ ងពបើក ំ ពណើរការ Club 888
(ជាន់ទី ៦ និង ៧ ណាហ្គាទី ២) ។ ខារា៉ា អ្ូ ពេលំដាប់ទំងេី រពនុះ ជាសាលឯកជនដ លានបំ ពាក់
ពដាយម្របេ័ នធសំពេង
ោសា ។

និងពភ្លើងបពចេក ិទាទំពនើបចងពម្រកាយដ លានរាប់ ពាន់ បទ

និងពម្រចើន

ជាចងពម្រកាយ ពោកអ្នកអាចពៅរាំពលងកម្សានតពៅកលឹប F Club (ជាន់ទី ១ ណាហ្គាព ើល ៍)។ ពៅកលឹ
ប ៏អ្សាេរយម្សួ យពនុះ ពោកអ្នកអាចរាំពលងកម្សានតកងចង្គ
ន
េ ក់ ពភ្លងដ ល mix ពដាយឌី ពជជាត្ិ និង
អ្នតរជាត្ិ ធាន្ទថាេិត្ជាដបលកអារម្សមណ៍ និងកពម្រកើក ឬពោកអ្នកអាចពរៀបចំ កម្សម ិធីកម្សានត លកា
ណៈឯកជនក៏ បានពៅបនាប់ ីអាយភ្ីដផ្សនកខាងពលើ ។ រ ីករាយទល់ភ្ឺ !ល
ទទួ លយកនូ បទេិពសាធន៍ ម្សិនអាចបំ ពភ្លចបានពេញម្សួ យរាម្រត្ី ពៅណាហ្គាព ើល ៍ !
###
អ្ំេីណាហ្គាព ើល ៍

ជាមួ យការពង្រីកបន្ថែមថ្មីចុរក្ង្កាយ ណាហ្គាក្ ើលដ៍

មាថបថទប់ង្បក្េទស្វីត ថិ រដឺ លុចសជារ

១.៦៥៨ បថទប់ ក្ោជថី យដ្ឋាថ បាថី យដ្ឋាថ ថិរកលឹប ២៧ កន្ថលរ មណ្ឌលស្ប៉ា ង្បណ្ីតពី រ សាល
មក្ហ្គស្ស្ព NABA ន្ដលមាថ ២.០០០ ក្ៅអី ក្ៅណាហ្គាទី ២ ហ្គរលក់ ទំថិញរួចពថធង្បតិបតតិ
ការក្ដ្ឋយង្កុមហុថ China Duty Free Group ន្ដលជាផ្សារទំ ក្ថើបក្ង្កាមដីទីមួយកនុរង្បក្ទស្កមពុ
ជាន្ដលមាថលក់ ទំថិញមា៉ា កអថតរជាតិ លបីៗ ក្ស្វាកមាថតស្មបូរន្បប ថិរសាលង្បជុំន្ដលបំ ពាក
ក្ដ្ឋយបរ ិកាារទំ ក្ថើ បៗ ។

ស្ង្មាប់ ស្ំណ្ួរទាក់ ទរថឹរការផ្សសពវផ្សាយ ឬរូបោព ស្ូមទាក់ទរមកកាថ់ ៖
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