សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
៧ វ ិចឆិកា ២០១៩

ចូលរ ួមអបអរព្រះរាជរិធីបុណ្យអុុំទូកជាមួយណាហ្គាវ ើលដ៍
រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី៧ ខែវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៩ ៖ ទទួលយកនូ វអនសាវរ ីយ៍មិនអាចបំ ពភ្េចបាន និង
រ ីករាយជាមួ យការបញ្ុះតថ្មេដ៏ពម្រចើនសនធឹកសន្ទធប់ កងឱកាសម្រេុះរាជេិ
ន
ធីបណ្យអំទូក បខណ្ែ
តម្របទីប និងសំេុះម្រេុះខែ អកអំ បក ពៅណាហ្គាពវ ើលដ៍ ខដលជាេិធីបណ្យម្របចំឆ្នំដ៏ធំមួយ ែណ្ៈ
ណាហ្គាពវ ើលដ៍ ានមែមហូបឆ្ៃញ់ៗ និងសមបូរខបបម្រេមទំងកមមវ ិធីកមានែពេញមួ យខែវ ិចឆិកាពនុះ។
ពដើមបីអបអរកនងឱកាសដ៏េិពសសពនុះ ណាហ្គាពវ ើលដ៍នឹងានបពម្រមើ ជូននូវមហូបខែមរខដលានការ

ពេញនិ យមបំ ផ្សត តថ្មេចប់ េី ៥$ បពណាណុះពរៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី១២ ខែវ ិចឆិកា ពៅពោជនី យដ្
ឋាន Indochine និ ងពោជនី យដ្ឋានពម្រកាមដី Food Pavilion ។ ជពម្រមើ សមួ យពទៀត េកខមបងបអូនអាច

ពៅេិ សាអាហ្គរបពហេពេលល្ងៃចខបបខែមរពៅពោជនី យដ្ឋាន The Pangea ខដលានបខនែមមហូបខែមរ
េិ ពសសជាពម្រចើនមែរួមនឹ ងមហូបអនែរជាតិអមពដ្ឋយការសខមែងរបាំអបសរា និ ងការម្របគំពភ្េងបរាណ្
ខែមរដ៏ េីពរាុះរណ្ំ ែ ចប់េីពាង ៥:៣០ ល្ងៃចពរៀងរាល់ថ្ងៃ។
ថ្ងៃឈប់ សម្រាកបនែបន្ទាប់

ក៏ ជាពេលពវល្ងដ៏ ស័កិស
ែ មឥតព្្ុះសម្រាប់ ការេិសាមហូបចិនថ្ងៃម្រតង់

េិ ពសសផ្សងខដរ។ ពោជនីយដ្ឋានចិនឈនុះពានរង្វេន់ Hall of Golden Chimes និ ង Fortune Palace ាន
បពម្រមើ ជូននូ វឌី មសាំេិពសសពេលថ្ងៃម្រតង់ េីពាង ១១ ម្រេឹកដល់ ២:៣០ រពសៀលពរៀងរាល់ចងសបាែ
ហ៍ និងថ្ងៃបណ្យជាតិ ានក់ចប់ េី ១៨.៨០$ បពណាណុះ។ ងមីៗពនុះ ពោជនី យដ្ឋាន Fortune Palace បាន
េម្រងី កពសវាកមមរបស់ែួនពដ្ឋយានបពម្រមើ
េ
ជូននូ វឌីមសាំេិពសសពរៀងរាល់ថ្ងៃ!
មួ យវ ិញពទៀត កំ ែក្នទសសន្ទការសខមែងសិលបៈថ្នម្រេុះរាជាណាចម្រកអចឆរ ិយៈពៅពាង ៥ ល្ងៃច
ពរៀងរាល់ថ្ងៃពៅឆ្កជាន់ផ្ទាល់ដីណាហ្គាពវ ើលដ៍ទី១

និ ងការសខមែងសិលបៈេិ ពសសមួ យពទៀតពៅ

ពាង ៦ ល្ងៃច។ អេីខដលអសា្រយផ្សងខដរពន្ទុះ គឺ ការសខមែងសិលបៈដ៏រស់រពវ ើកខដលានការសខមែង
របាំខបបឡាទី ន ខបបពែបប និងការសខមែងខដលពធេើម្រាប់ ាមារាលបីៗពៅពាង ១០ យប់ពរៀង
រាល់ថ្ងៃ។ រ ីករាយទសសន្ទការសខមែងសិលបៈដ៏ជក់ ចិតែពនុះពដ្ឋយពសរ ី និងងតរូបជាមួ យអនកសិលបៈ
ជាតិ និងអនែរជាតិបន្ទាប់េីការសខមែង។
សម្រាប់ អក
ន ខដលចង់ សានក់ពៅកនងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដ៏ ខវង សូមកំពមើ លរ ំលងណាហ្គាពវ ើលដ៍ឲ្យ
ពសាុះ។

បនាប់ដឺលចសងមីពៅណាហ្គាពវ ើលដ៍ ទី១

គឺជាបនាប់ដ៏ានផ្ទសកោេបំ ផ្សតខដលម្រតូវបាន

ពរៀបចំ រច
ួ ជាពរសចពដើមបីសាេគមន៍ ពភ្ញៀវពៅកនងម្រេុះរាជេិធីបណ្យអំ ទូក

និងន្ទចងឆ្នំពនុះ។ បនាប់

ទំងពនុះ

ម្រតូវបានរចន្ទ

និងតបខតងយងសាអតល្ងយឡំជាមួ យកាច់ចាេក់ ខបបខែមរដ៏ រស់រពវ ើក

សម្រាប់ ការសានក់ ពៅដ៏ ានពសចកែីសែបំផ្សតខដលានទំ ហំធំទូល្ងយជាមួ យខម្រគទំ ហំ King ឬ Twin
ខដលពភ្ញៀវអាចពមើ លព

ើញពទសោេដ៏ ខសនមពន្ទរមយថ្នរាជធានី ភ្ំពន េញ

ឬាត់ ទពនេ។ សូមកក់

សម្រាប់ ការសានក់ ពៅរបស់អនកកនងតថ្មេសមរមយបំផ្សតាមរយៈ www.nagaworld.com ។
ពម្រជើ សពរ ើសណាហ្គាពវ ើលដ៍ជាជពម្រមើ សទី១

ពៅកនងខែវ ិចឆិកាពនុះ និងជូនេរឲ្យេកខមទំងអស់ឲ្យជួប

ខតសំណាងលអកនងម្រេុះរាជេិ ធីបណ្យអំទូកពនុះ!
###
អំេីណាហ្គាពវ ើ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 ក្ថើបក្ង្កាមដីទីមួយកនុរង្បក្ទសកមពុជា

ន្ដលមាថលក់ទំថិញមា៉ា កអថតរជាតិ លបីៗ ក្សវាកមាថតសមបូរន្បប ថិរសាលដ៏ធំសង្មាប់ក្រៀបចំ កមម
ិធីកមាថត ឬការង្បជុំ ក្ផ្សសរៗ។

សង្មាប់ សំណ្ួរទាក់ ទរថឹរការផ្សសព្ផ្សាយ ឬរូបោព សូមទាក់ទរមកកាថ់ ៖
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