សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
១៣ ធ្នូ ២០១៩

ណាហ្គាវ ើលដ៍ ផ្តលជ
់ ូនដ៏អស្ចារ្យក្នងឱកាសបុ
ណ្យណ្ូអអល
ុ
រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩ ៖ ក្នងឱកាសបណ្យណ្ូខែលដ៏ សបាយរ ីក្រាយន្ទចងឆ្នំ
ពនុះ

ណាហ្គាពវ ើលដ៍ានបពម្ររើជូននូវរែរហូបឈ្ៃយឆ្ៃញ់ដ៏សរបូរខបប និ ងការសខរែងសិលបៈដ៏

សបាយែស្ចារយខដលេក្ខរ៉ែ បងបអូនអាចរក្េិស្ច និងក្រានែជារួ យម្រក្ុរម្ររួស្ចរ។

ចាប់ េីពា៉ែ ង ៥:៣០ ល្ងៃចដល់ ១០:៣០ យប់ ពរៀងរាល់ល្ងៃច ពោជនី យដ្ឋានបពវេម្របណ្ីត 2Pangea
ានបពម្ររើជូននូវអាហ្គរបពវេដ៏ឈ្ៃយឆ្ៃញ់ខដលានពម្រចើនរែជាងពរក្នងរាជធានី ភ្ំពន េញ។
ចពន្ទលុះថ្ងៃទី២០ ពៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូពនុះ ានរហូបខបបណ្ូខែលេិ ពសសបខនែរពៅពលើអាហ្គរបពវេ
៣៨$ សម្រាប់ ានក្់ ១៩$ សម្រាប់ ក្ារអាយពម្រការ ១២ ឆ្នំ និងឥតរិតថ្ងលសម្រាប់ ក្ារអាយពម្រការ
៥ ឆ្នំ! រហូបបណ្យណ្ូខែលេិ ពសសពនុះ ក្៏ ានបខនែរពៅពលើអាហ្គរថ្ងៃម្រតង់ ថ្ងៃអាទិ តយផ្សងខដរ ចាប់ េី
ពា៉ែ ង ១១:៣០ ម្រេឹក្ដល់ ៣ រពសៀលពៅថ្ងៃទី២២ ធ្នូ តថ្រល ១៩,៩៩$ សម្រាប់ ានក្់ ១៤$ សម្រាប់ក្ារ

អាយពម្រការ ១២ ឆ្នំ និងឥតរិ តថ្ងលសម្រាប់ក្ារអាយពម្រការ ៥ ឆ្នំនិងានការក្រានែជាពម្រចើ ន
សម្រាប់ ក្ារ ។
សម្រាប់ ែក្
ន ខដលចង់េិស្ចរហូបរសជាតិ ពដើរបារាំង

សូរែព្ជើញពៅពោជនី យដ្ឋានបារាំង

Le

Gourmet ពៅណាហ្គាពវ ើលដ៍ ទី១ ពដើ របីេិស្ចរហូបឈ្ត ៤ រែពៅថ្ងៃទី២៤ និង ២៥ ធ្នូក្នងពេលអាហ្គរ

ថ្ងៃម្រតង់ ឬល្ងៃច (១២ ថ្ងៃម្រតង់ដល់ ៣ រពសៀល ឬ ៦ ល្ងៃចដល់ ៩ យប់ ) ានក្់ ៥២$។ ជពម្ររើ សរួ យ
ពទៀត ពល្ងក្ែនក្អាចែព្ជើញពៅពោជនី យដ្ឋានែីតាលី Bistro Romano ពដើរបីេិស្ចាន់ទួរី និង
បខងអរខផ្សលពឈ្ើ ចំវយជារួយស្រស្ចដ៏ ឆ្ៃញ់ខបលក្ ពរៀងរាល់ថ្ងៃ េី ថ្ងៃទី១៦ ដល់ ២៥ ធ្នូសម្រាប់ អាហ្គរ
ថ្ងៃម្រតង់ ឬល្ងៃច (១១ ម្រេឹ ក្ដល់ ១១ យប់)។ សូរខណ្ន្ទំឲ្យក្ក្់ទក្រនតាររយៈ +៨៥៥ ១៥ ៤០២
៣៤៥ ឬ dining@nagaworld.com ។
សម្រាប់ ែក្
ន ខដលចូ លចិតន
ែ ំ ណ្ូខែល

ពល្ងក្ែនក្អាចរក្ទិ ញបានពៅក្ខនលងទទួ លពភ្ញៀវ

Lobby

Lounge ឬពោជនី យដ្ឋានពម្រការដី Food Pavilion ពរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ េីឥឡូវពនុះរវូតដល់ថ្ងៃទី២៦ ធ្នូ
(១០ ម្រេឹ ក្ដល់ ១០ យប់)។ នំ ទំងពនុះ រួរាន នំរប
ូ ផ្សាុះរសជាតិែី ញ នំ សូក្ូឡារាងរល់ពឈ្ើ នំ តូចៗ
និ ងនំ ជាពម្រចើនរែពទៀត។

បខនែរពៅពលើរែរហូបេិ ពសស សូរែព្ជើញរក្ទសសន្ទការសខរែងសិលបៈែបែរបណ្យណ្ូខែលដ៏

ែស្ចារយពដ្ឋយពសរ ី ពៅឆ្ក្ជាន់ ផ្ទាល់ដីណាហ្គាពវ ើលដ៍ ទី១ ពៅពា៉ែ ង ៦ ល្ងៃចពរៀងរាល់ថ្ងៃ េីឥឡូវ
ពនុះរវូតដល់ថ្ងៃទី២៩ ធ្នូ ពវើយក្៏ ានការពដើ រក្បួនដខងហពដើរបីែបែរបណ្យណ្ូខែលពៅក្នងែគារ
ផ្សងខដរបន្ទាប់ េីការសខរែង។ ែេីខដលខបលក្ពន្ទុះ ពល្ងក្តាណ្ូខែល និ ងពល្ងក្យាយណ្ូខែល នឹង

បង្ហហញែលួនពដើ របីម្របសិទេ
ធ រជ័ យជូនដល់ពភ្ញៀវទំងែស់ េី ថ្ងៃទី១៣ ដល់ ២៥ ខែធ្នូពៅក្ខនលងទទួ ល
ពភ្ញៀវក្នងសណា
ា គារខដលានការតបខតងខបបណ្ូខែលដ៏ ទក្់ ទញ!
ោេែស្ចារយរួ យពទៀត

រឺានការផ្សែល់ជូននូ វការសខរែងសិលបៈែបែរបណ្យណ្ូខែលខដលេក្ខរ៉ែ

បងបអូនរបស់ពយើងអាចចូលទសសន្ទពដ្ឋយពសរ ី ពៅស្ចលរពហ្គស្រសេ NABA ណាហ្គាពវ ើលដ៍ទី២
ពរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់េីថ្ងៃទី២០ ដល់ទី២៥ ធ្នូ ចាប់េីពា៉ែ ង ៨ យប់ ។ ការសខរែង ៣០ ន្ទទី ពនុះ រឺ ជាការ
សខរែងខបបពរឿងពម្រេងខបបពវទរនែល្ងយឡំជារួ យបទពភ្លងខបបណ្ូខែលដ៏ខបលក្ពៅក្នងស្ចល

រពហ្គស្រសេបពចាក្វ ិទាវ ីពដែូ mapping ដំ បូងពរបងអស់ពៅក្រពជា។ ស័ក្ិ ស
ែ រសម្រាប់ ម្ររប់ វ ័យ។ ចូ ល
ទសសន្ទពសរ ី និ ងរក្រនបានរន ពវើយក្ំ ពភ្លចងតរូបជារួ យម្រេិ លសិបបនិ រិតែ និ ងពល្ងក្តាណ្ូខែ
លពៅ foyer ថ្នស្ចលរពហ្គស្រសេ NABA ផ្សងខដរ។
ទទួ លយក្នូវោេសបាយគាានខដនក្ំ ណ្ត់ក្ងឱកាសប
ន
ណ្យណ្ូខែលជារួយែនក្ជាទី ស្រសឡាញ់
របស់ែក្
ន ពៅណាហ្គាពវ ើលដ៍ ពេញរួ យខែធ្នូ។

សូរឲ្យសំណាងពក្ើតានពឡើងដល់ម្ររប់ៗគានក្នងឱ

កាសបណ្យណ្ូខែល!

###
ែំេីណាហ្គាពវ ើ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 ៖
Ms. Melanie Loong
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Tel: (+855) 10 737 684
Email: melanieloong@nagaworld.com
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