សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
២១ មករា ២០២០

រ ីករាយ និងប្រារព្ធបណ្
ុ
យចូលឆ្ន ាំចិននៅណាហ្គាន ើលដ៍

រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្ន២
ំ ០២០ ៖ សួសីឆ្
ត ន ំងី ម្រម បថ្េណីចិន! រ ីករាយ និ ងម្រារេធឱកាសដ៏
េិ ពសសពនុះជាមួ យការផ្សតល់ជូនដ៏ អស្ចារយពៅណាហ្គាព ើលដ៍ ដូចជា មហូបន្ទំលាភ្ ការសខមតងសិលបៈ
និ ងការតបខតងពៅកនងអគារដ៏ ស្ចាតខបែក ចាប់េីឥឡូ ពនុះរហូតដល់ថ្ងៃទី៩ ខែកមភៈ។

ម្របសិនពបើអក
ន ចង់ េិស្ចអាហ្គរពេលលាៃចជាមួ យអនកជាទី ស្សឡាញ់របស់អក
ន ឬមហូបចិ នពផ្សេងពទៀត
សូមអព្ជើញមកស្ចកលបងមហូបឈតពៅពោជនី យដ្ឋានឈនុះពានរង្វាន់ចិន Fortune Palace ឬ Hall
of Golden Chimes លកខណៈម្ររួស្ចរ តថ្មែចាប់ េី ២៣៨$ ដល់ ៥៨៨$ កនងមួ យតសម្រាប់ គាន ៤ ពៅ
១០ ន្ទក់ ឬពលាកអនកអាចកមម៉ង់មូបមួ
ហ
យមែៗដ្ឋច់ ពដ្ឋយខឡកក៏ ាន។
ចាប់ ពផ្សតើមេិ ធីបណយចូ លឆ្នំចិនពដ្ឋយការេិ ស្ចមហូបអីស្ចងន្ទំសំណាងពៅណាហ្គាព ើលដ៍ខដលាន
ការពេញនិ យមបំ ផ្សតពៅទាីបអាសីោរអាពរនយ៍ពដើ មបីទទួ លយកង៉ូ ពហងពេញមួយឆ្នំ! ពលាកអនក

អាចកមម៉ង់មូបអ
ហ ី ស្ចងចានធំ ឬតូ ច ខដលានពម្ររឿងផ្សេំដ៏កម្រម ដូ ចជា ពម្ររឿងសមម្រទស្សស់ ា៉ ហ៊ឺអា

ហ្វហាិកខាងតបូង ឬបងកងអូ ស្ត្ស្ចតលី តថ្មែចាប់ េី ២៨$ សម្រាប់ ការេិ ស្ចពៅពោជនី យដ្ឋានទំងេីរ ឬ
ែាប់ពៅពរហដ្ឋាន។

Hall of Golden Chimes ានបពម្រមើ ជូននូ មហូបបណយចូ លឆ្នំចិនេិ ពសស ដូ ចជា មហូបមហ្គសមបតតិ Poon
Choi ខដលពលាកអនករួ រខតស្ចកលបងពៅកនងឱកាសដ៏ េិពសសពនុះ! ផ្សេំពដ្ឋយពម្ររឿងសមម្រទចម្រមរុះ
េិ ពសស ដូចជា ា៉ ហ៊ឺ ពឈែើងសមម្រទ បង្វា ពលៀសសមម្រទពម្រកៀម អយសា័រពម្រកៀម បូ ករួមនឹ ងម្រកេុះ
ម្រតី ពជើងកាៃន ស្ចច់ ថ្ែា និងមហូបេិពសសជាពម្រចើ នពទៀត មហូបមហ្គសមបតតិពនុះ រ៊ឺជាមហូបខដលស័កិ ស
ត ម
បំ ផ្សតសម្រាប់ រ ីករាយលកខណៈម្ររួស្ចរ! ចំ ខណកម្រតីតកខកែ ស្ចច់ ម្រជូកបី ជាន់ ថ្ែា និ ងពងែើមកាៃនពចៀន
ជាមួ យម្របហិតបង្វា រ៊ឺ ជាមហូបដ៏ ឈៃយឆ្ៃញ់ពផ្សេងពទៀតខដលនឹងន្ទំសំណាងដល់អនកេិ ស្ចពេញមួ យ
ឆ្នំ។

ម្របសិនពបើអក
ន ចង់ េិស្ចមហូបចិ នខបបសម័ យទំ ពនើ ប

សូមអព្ជើញពៅពោជនី យដ្ឋានម្របណីតចិន

Fortune Palace រួមាន កំភ្ួនពជើងពចៀមែខដលចមាិនយ៊ឺតៗរហូតដល់ ១០ ពា៉ ងពដើ មបីឲ្យស្ចច់ផ្សយ
ឈៃយឆ្ៃញ់ ឬទថ្ែាខបបសីឈួនជាមួ យនំ ា៉ ា៉ ន់ងូ។ បង្វាឆ្ខផ្សាមជាមួ យទឹកម្រជលក់ អាស្ចម រ៊ឺ ជា
មែមហូបេិ ពសសមួ យពទៀតខដលអនករួរខតស្ចកលបងពៅកនងបរ ិយាកាសដ៏ សបាយរ ីករាយពៅទី

ពន្ទុះ។ ពលាកអនកអាចកក់ ទកមនតាមរយៈ +៨៥៥ ១៥ ៤០២ ៣៤៥ ឬពផ្សញើអី ខម៉ លមកកាន់
dining@nagaworld.com ។

សម្រាប់ អក
ន ខដលចង់េិស្ចអាហ្គរបពហាពេលលាៃច សូមអព្ជើញពៅពោជនី យដ្ឋាន 2Pangea និ ង
The Pangea ។ មហូបបណយចូ លឆ្នំចិន នឹងានបខនែមេីថ្ងៃទី២៤ ដល់ទី២៦ មករា បខនែមពៅពលើ
ពម្ររឿងសមម្រទ មហូបអាំងខបបអាសី និងមហូបអនតរជាតិ ម្រេមទំងបខងាមដ៏ ឈៃយឆ្ៃញ់ជាពម្រចើនមែ!
ចំ ខណកមហូបេិ ពសសពរៀងរាល់ថ្ងៃ

ានបពម្រមើជូនពេញ

២៤

ពា៉ ងកនងមួ យថ្ងៃពៅពោជនី យដ្ឋាន

Chopstick និង Golden Bowl ។ កំែកខានមហូបរសជាតិ ពដើ មម្របចាំហ្គងឲ្យពស្ចុះ ដូ ចជា ម្រកញំពជើង

ម្រជូកែជាមួ យស្ចរាយសមម្រទពមមកនងឆ្នំងដី មី អាយខ ងឆ្ជាមួ យបងកងពមរងា និ ងនំ ន្ទំលាភ្ តថ្មែ
ចាប់ េី ៣,៨០$ ប៉ ពណាណុះ។ ពោជនី យដ្ឋានពម្រកាមដី ខបបអាសី Food Pavilion ានបពម្រមើ ជូននូ មែមហូប
ខដលានតថ្មែសមរមយបំផ្សតកនងរាជធានី ភ្ំពន េញ រួមាន បង្វាឆ្ជាមួ យែញី និងមី សួ ាន់ ម្របឡាក់
ពម្ររឿងចំ ហយជាមួ យថ្នំចិន នំ ថ្ៃថ្ ចិនពចៀន និងមហូបជាពម្រចើ នមែពទៀត តថ្មែចាប់ េី ៣$ ប៉ ពណាណុះ។
បពងកើតោេសនិទធស្ចនលជាមួយអនកជាទី ស្សឡាញ់ ម្រករមម្ររួស្ចរ មិតតរម
ួ ការង្វរ និ ងថ្ដរូ ពាណិជជកមម
របស់អក
ន ពដ្ឋយជា នំដ៏ឈយឆ្
ៃ
ៃ ញ់សម្រាប់ ជាកាដូដល់េួកពរ ដូ ចជា នំ ស្សួយរសជាតិ ប៊ឺរ នំរស
ជាតិ សខណតកដី នំ ស្សួយរសជាតិ ដូង និងនំ ន្ទំលាភ្ ពៅកខនែងទទួ លពភ្ញៀ និ ងពោជនី យដ្ឋានពម្រកាម
ដី Food Pavilion េីពា៉ ង ១០ ម្រេឹ កដល់ ១០ យប់ ពរៀងរាល់ថ្ងៃ។ ពលាកអនកនឹងទទួ លាននូ តកកតា
រូបកណតរន្ទំសំណាងដ៏ ស្សស់ស្ចាតមួ យឥតរិតថ្ងែពៅពេលអនកចំ ណាយយា៉ ងតិច

៥០$

ពៅ

ពោជនី យដ្ឋានណាមួ យ ឬទិ ញក្ាប់ ពសវាកមមសា៉ ចាប់ េី ៨៨$។ ចុះព្មុះជាសាជិ កណាហ្គាព ើ
លដ៍ រ ី ៉តពដើ មបីានឱកាសទទួ លានតកកតារូបកណតរន្ទំសំណាងមួ យឈត (ធំ១ និងតូ ច១)។ ខសាង
យល់បខនែមពដ្ឋយចូ លពៅកាន់ www.nagaworld.com ។
ជាចងពម្រកាយ

សូមអព្ជើញមកទសេន្ទការសខមតងសិលបៈអបអរបណយចូ លឆ្នំចិនដ៏ អស្ចារយខដល

ានការពដើ រដខងហរប
ូ ន្ទរ ពៅពា៉ ង ៦ លាៃច ពរៀងរាល់ថ្ងៃ ពៅឆ្កជាន់ ផ្ទាល់ដីណាហ្គាព ើលដ៍ ទី១
ពហើយកំ ពភ្ែចជួប និងងតរូបជាមួ យពទ តាម្រទេយ និ ងា៉ ស់សតចិ
ក នផ្សងខដរ។ ពៅពា៉ ង ១១ ម្រេឹកពៅ
ថ្ងៃទីបីថ្នេិ ធីបណយចូ លឆ្នំចិន

(ថ្ងៃទី២៧

មករា) សូមអព្ជើញមកទសេន្ទការពលាតម៉ងស្ចយ

ចំ នួន ១៨ កាលពៅពលើសសរែពស់ដ៏អស្ចារយពៅម្រចកចូ លធំ ណាហ្គាព ើលដ៍ ទី១។ ស្ចនក់ ពៅ កមានត
ស្សស់ស្សូប និ ងអបអរបណយចូ លឆ្នំចិនពៅណាហ្គាព ើលដ៍!
###
អំេីណាហ្គាព ើលដ៍
ជាមួ យការពង្រីកបន្ថែមថ្មីចុរក្ង្កាយ ណាហ្គាក្ ើលដ៍ មាថបថទប់ង្បក្េទស្ីត
ុ ថិ រដឺ លុចស ១.៦៥៨

បថទប់ ក្ោជថី យដ្ឋាថ បាថីយដ្ឋាថ ថិរកលឹបកមាថតជារ ២០ កន្ថលរ មណ្ឌលសប៉ា ង្បណ្ីត ២ សាល
មក្ហ្គស្សព NABA ន្ដលមាថ ២.០០០ ក្ៅអី ក្ៅណាហ្គាក្ ើលដ៍ទី២ ផ្សារទំថិញរួចពថធង្បតិបតតិការ

ក្ដ្ឋយង្កុមហុថ China Duty Free Group ន្ដលជាផ្សារទំ ក្ថើ បក្ង្កាមដីទីមួយកនុរង្បក្ទសកមពុជាន្ដល
មាថលក់ទំថិញមា៉ា កអថតរជាតិ លបីៗ
កមាថត ឬការង្បជុំ ក្ផ្សសរៗ។

ក្សវាកមាថតសមបូរន្បប ថិរសាលដ៏ ធំសង្មាប់ ក្រៀបចំកមម ិធី

សង្មាប់ សំណ្ួរអំ ពីការផ្សសព្ផ្សាយ ឬរូបោព សូមទាក់ ទរមកកាថ់ ៖
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