សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
២៥ ធ្នូ ២០១៩

រាប់ថយក្រោយស្វាគមន៍ឆ្ន ាំថមី២០២០ ក្ៅណាហ្គាក្ ើលដ៍ ជាមួយគ្នន!
រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នំ២០១៩ ៖ ភាេរ ីករាយដ៏អស្ចារយបំផ្សតម្របចំឆ្នំ នឹ ងមកដល់ឆ្ប់ ៗ
ពនុះព

ើយ! ណាហ្គាព ើលដ៍ សូមពោរេអព្ជើញេកខម៉ែបងបអូនទំងអស់មកទទួលយកនូ អនសា រ ី

យ៍មិនអាចបំពភ្េចបាន

ពៅថ្ងៃទី៣១

ខែធ្នូ ជាមួយការម្របគំ តន្តនរីឆ្ង
េ ឆ្នំខដលចូ លរួមសខមរងពោយ
កំ េូលតារាចពម្រមៀងកមពជាលបីៗ មហូបឆ្ៃញ់ៗដ៏ សមបូរខបប និងរាម្រតីកមានរដ៏អស្ចារយ!
ទសសន្ទពោយពសរ ី ចប់េីពា៉ែ ង ៩:៣០ យប់តពៅពៅណាហ្គាព ើលដ៍ ! ជួ បជាមួ យ អាយដល របស់
អនក ដូចជា នី កូ សគនធ និស្ច និងម្រកុមតូ ច Small World Small Band ។ ចំ ខែកេិធ្ីករ និងេិ ធ្ីការ ិនី រួម
ាន េិធ្ីករស្សស់សង្ហហ និងជាម្របុសស្ចអតកមពជាឆ្នំ២០១៩ ម្រទី តារា ធ្ េិធ្ីករ យឹម ណារា៉ែ កញ្ញាឯក
ចម្រកវាឡកមពជាឆ្នំ២០១៩ សំណាង ពអលីណា និងកញ្ញាឯកកមពជាឆ្នំ២០១៧ ពរឿន ណាត។ តន្តនរី
ឆ្េងឆ្នំពនុះ ក៏ ានការចូ លរួមសខមរងដល់អក
ន សិលបៈជាតិ និងអនររជាតិ ម្របចំណាហ្គាព ើលដ៍ផ្សងខដរ។
មនទសសន្ទតន្តនរីដ៏ធ្ំអស្ចារយពនុះ

េកខម៉ែបងបអូនអាចរ ីករាយេិ ស្ចអាហ្គរបព

ឈ្
េ ៃយឆ្ៃញ់ដ៏សមបូរ

ខបបជាមួ យម្រកុមម្រគួស្ចរ និងមិតរភ្័កិ រ ពៅពភាជនី យោានឈ្នុះពានរង្ហេន់ 2Pangea (ជាន់ទី២ ណាហ្គាព ើ
លដ៍ ទី២) និង The Pangea (ជាន់ទី១ ណាហ្គាព ើលដ៍ទី១) ពៅថ្ងៃទី៣១ ធ្នូ។ សម្រាប់ អក
ន ខដលចង់ អប
អរឆ្នំងី ជា
ម មួ យបរ ិយាកាសដ៏ រខូ ៉ែ មនទិច សូមអព្ជើញពៅពភាជនី យោានបារាំង Le Gourmet (ជាន់ទី១
ណាហ្គាព ើលដ៍ទី១) ខដលានបពម្រមើជូននូ មហូបឈ្តេិ ពសស ៤ មែកនងពេលថ្ងៃម្រតង់ ឬល្ងៃច។
កនងឱកាសពនុះខដរ ពភាជនីយោានម្របែីត Hall of Golden Chimes ានបពម្រមើ ជូននូ មហូបឈ្តេិ ពសស
សម្រាប់ ោន ៤ ឬ ១០ ន្ទក់សម្រាប់ អាហ្គរថ្ងៃម្រតង់ ឬល្ងៃចខដលេកខម៉ែ បងបអូនអាចគយគន់ពទសភាេ
និ ងសកមមភាេថ្នរាម្រតីឆ្ង
េ ឆ្នំកនងរាជធានីភ្ំ ពន េញេីកងពភាជនី
ន
យោានផ្សងខដរ! សូមខែន្ទំឲ្យកក់ទក
មនតាមរយៈ +៨៥៥ ១៥ ៤០២ ៣៤៥ ឬអី ខម៉ែ លមកកាន់ dining@nagaworld.com ។
បន្ទាប់េីពោនពោនរួច ពល្ងកអនកអាចមករាំពលងកមានរពៅកេឹបោលីនោលីន (ជាន់ ផ្ទាល់ដី ណា

្

ោព ើលដ៍ទី១) ក៏ បាន។ ានការប្ាុះតថ្មេពភ្សជជៈសនធឹកសន្ទធប់ និងានកាដូ សម្រាប់អក
ន ភាេមៗ
ផ្សងខដរ! សូមអព្ជើញមករាប់ងយពម្រកាយស្ចេគមន៍ឆ្នំងី ម២០២០ ពៅថ្ងៃទី៣១ ធ្នូ ជាមួ យោន! ជួ បោន
ពៅណាហ្គាព ើលដ៍!
###

អំេីណាហ្គាព ើលដ៍
ជាមួ យការពង្រីកបន្ថែមថ្មីចុរក្ង្កាយ ណាហ្គាក្ ើលដ៍ មាថបថទប់ង្បក្េទស្ីត
ុ ថិ រដឺ លុចស ១.៦៥៨

បថទប់ ក្ោជថី យដ្ឋាថ បាថីយដ្ឋាថ ថិ រកលឹបកមាថតជារ ២០ កន្ថលរ មណ្ឌលសប៉ា ង្បណ្ីត ២ សាល
មក្ហ្គស្សព NABA ន្ដលមាថ ២.០០០ ក្ៅអីក្ៅណាហ្គាក្ ើលដ៍ទី២ ផ្សារទំថិញរួចពថធង្បតិបតតិការ

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

ក្សវាកមាថតសមបូរន្បប ថិរសាលដ៏ធំសង្មាប់ក្រៀបចំ កមម ិធី

សង្មាប់ សំណ្ួរទាក់ ទរថឹរការផ្សសព្ផ្សាយ ឬរូបោព សូមទាក់ទរមកកាថ់ ៖
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