សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
៩ មករា ២០២០

កម្មវិធីប្រូម្៉ូសន
ិ ដ៏អស្ចារ្យកនងពិ
ធីរុណ្យច៉ូលឆ្ន ាំចិន នៅណាហ្គានវើលដ៍!
ុ
រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នំ២០២០ ៖ ទទួ លយកនូ វលាភ្សំណាង និងភាេរ ីករាយគ្មានខែន
កំ ណត់កងឆ្
ន
ន ំជូតកណតរាសពោយជួ បជំ ជាមួ យអ្នកជាទី ស្សឡាញ់កនងឱកាសេិ ធីបណយចូ លឆ្នំងី ា
ម្របថ្េណីចិ នពៅណាហ្គាពវ ើលែ៍ ។

សូមអ្ព្ជើញពៅណាហ្គាពវ ើលែ៍ ពែើ មទីទទួ លនកនការប្ះុះតថ្មៃ

និ ងការសខមតងសិលទៈែ៏ អ្ស្ចះរយ ចាប់ េីឥឡូវពនុះរហូតែល់ថ្ងៃទី៩ ខែកមភៈ។
សូមអ្ព្ជើញពៅេិ ស្ចពៅ Fortune Palace និ ង Hall of Golden Chimes ខែលជាពភាជនី យោានចិន
ឈ្នុះពានរង្វាន់ េិភ្េពលាករបស់ណាហ្គាពវ ើលែ៍ ។ ស្ចកលទងភ្ៃកសមហូបេិ ពសសខណន្ទំពោយពម

ចងពៅចំណាន ែូចជា មហូបអ្ី ស្ចង និងចាប់មូបឲ្យនកនែព
ហ
ស់តាមខែលអាចពធាើពៅនកនពែើ មទីទទួ ល
នកនងូ វពហង និងភាេសមទូរហូរពហៀរពេញមួ យឆ្នំ តថ្មៃចាប់ េី ២៨$ សម្រាប់ ការេិស្ចពៅកនង
ពភាជនី យោាន ឬែះប់យកពៅពេហោាន ែូចជា ពម្រេឿងសមម្រទស្សស់ ម្រតី ស្ចលមន នកវហ៊ឺអាហ្វហាិក
ខាងតទូង និ ងបងកងអ្ូ ស្ត្ស្ចតលី។
ណាហ្គាពវ ើលែ៍ ក៏ ានបពម្រមើ ជូននូវមែមហូបខែលានការពេញនិ យមផ្សងខែរ ែូចជា មហូបមហ្គសមទតតិ
ខែលានលាយពម្រេឿងសមម្រទកម្រមជាមួ យនឹងស្ចច់

កំ ភ្ួនពជើងម្រជូកលាយជាមួ យផ្សសិតចិ ន និង

ស្ចរាយសមម្រទពមា បង្វាលាយជាមួ យទឹកម្រជលក់ និ ងមហូបន្ទំសំណាងជាពម្រចើនជពម្រមើ សពទៀត។ សូម
អ្ព្ជើញពៅេិ ស្ចមហូបឈ្តខែលានរសជាតិែ៏ឈ្ៃយឆ្ៃញ់មិនអាចបំពភ្ៃចនកន

តថ្មៃចាប់េី

២៣៨$ សម្រាប់ គ្មន ៤ ន្ទក់ ឬ ៥៨៨$ សម្រាប់ គ្មន ១០ ន្ទក់ ។ សូមខណន្ទំឲ្យកក់ទកមនតាមរយៈ +
៨៥៥ ១៥ ៤០២ ៣៤៥ ឬ dining@nagaworld.com ។
ចំ ពពាុះនំ និ ងបខងែមខបបចិនវ ិញ សូមអ្ព្ជើញស្ចកលទងនំរសជាតិប៊ឺរ នំរសជាតិ សខណតក នំ ស្សួយ
រសជាតិ ែូង និ ងនំ ន្ទំសំណាងពធាើេីអ្ងករែំ ពណើបខែលានោក់ លក់ េីពាង ១០ ម្រេឹ កែល់ ១០ យប់
ពរៀងរាល់ថ្ងៃ ពៅកខនៃងទទួលពភ្ញៀវ និងពភាជនី យោានពម្រកាមែី Food Pavilion ។
មិ នខតបពណាណុះ

ពលាកអ្នកនឹងទទួ លនកនតកកតារូបកណតរែ៏ ស្សស់ស្ចែតតូចមួយពៅពេលចំ ណាយ

៥០$ ឬពម្រចើនជាងពនុះពៅកនងវ ិកកយបម្រតមួ យ ពៅតាមពភាជនី យោានណាមួ យរបស់ណាហ្គាពវ ើលែ៍
ឬទិ ញក្ះប់ពសវាកមាសបចាប់ េី ៨៨$ ពហើយអ្នកនឹងទទួ លនកននូវតកកតារូបកណតរធំមួយពៅពេល
អ្នកចំ ណាយពលើសេី ៨០$ ពៅពេលេិ ស្ចមហូបអាហ្គរ ឬទិ ញក្ះប់ ពសវាកមាសបចាប់ េី ១០៨$។

ចុះព្ាុះជាសាជិ កណាហ្គាពវ ើលែ៍រ ីវត និងទទួ លនកនតកកតាមួ យឈ្តឥតេិតថ្ងៃខែលចំនួនាន
កំ ណត់!
អ្ាីខែលកាន់ ខតអ្ស្ចះរយពន្ទុះ

េ៊ឺណាហ្គាពវ ើលែ៍នឹងផ្សតល់ជូនការសខមតងសិលទៈអ្បអ្របណយចូ លឆ្នំ

ចិ ន ចាប់េីពាង ៦ លាៃច ពរៀងរាល់ថ្ងៃ ពៅឆ្កជាន់ ផ្ទាល់ែី ណាហ្គាពវ ើលែ៍ទី១។ អ្ាីខែលានជា
ពលើកែំបូងកនងរាជធានី ភ្ំពន េញ

េ៊ឺ ការពែើរែខងហកទួនរូបន្ទេខបបបរាណចិ នខែលពេកម្រមនកនព

ើញ

ពៅកនងសម័ យទំ ពនើប។ រូបន្ទេ ម្រតូវនកនពេពជឿថា តំណាងឲ្យម្រនកជាញ អ្ំណាច និងម្រទេយសមទតតិ
ែូ ពចនុះអ្នកអាចពែើរតាមកទួនែខងហរប
ូ ន្ទេអ្មជាមួ យពលាកតាចិនន្ទំសំណាង និងរូបាស់សត
ក ់ែថ្ទ
ពទៀតពែើ មទីទទួ លនកននូ វមហ្គលាភ្សម្រាប់ ឆ្នំងី។
ា

សូមពម្រតៀមែៃួនពែើមទីអ្បអ្រ និងម្រនករេធេិធី

បណយចូ លឆ្នំចិនជាមួ យគ្មនពៅណាហ្គាពវ ើលែ៍។ សួសីឆ្
ត ន ំងី ម្រា បថ្េណីចិន!
###
អ្ំេីណាហ្គាពវ ើលែ៍

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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