សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
១៤ ធ្នូ ២០២០

រ ីករាយបុណ្យណ្ូអែល និងឆ្លងឆ្ន ាំសកលនៅណាហ្គាន ើលដ៍
រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០២០ ៖ ន្ទឱកាសចងឆ្នំពៅក្នងខែធ្នូពនុះ ណាហ្គាព ើលដ៍បានព ៀបចំ

នូ កា តបខតងដ៏ទាក្់ទាញ ម្ហូបេិពសស និងបខងែម្េិពសសម្រេម្ទាំងកា សខម្ែងសិលបៈផ្ទាល់ដ៏អស្ចា យ
ពដើម្បីបពងកើតនូ អនសា ីយ៍ដ៏សបាយ ីក្រាយជូនដល់េក្ខម្៉ែបងបែូនទាំងអស់។

បខនែម្ពៅពលើកា តបខតងដ៏ភ្ឺលពផ្សលក្ពៅក្នងអគា ណាហ្គាព ើលដ៍ក្៏ានកា តបខតងដ៏ស្ចែតអស្ចា យពលើក្
ដំបូងក្នងរាជធានីភ្ំពន េញផ្សងខដ ពៅខាងពម្រៅអគា

ពន្ទុះគឺអំេូលណូខអលសម្រាប់បំភ្ឺន្ទ
ល ពេលរាម្រតី

ពៅម្ែណាហ្គាព ើលដ៍ទី១ និងណាហ្គាព ើលដ៍ទី២ពៅសួនចា សពម្ែចពតពោ ហន ខសន ខដលដាក្់បំភ្ឺល

េីឥឡូ ពនុះ ហូតដល់ថ្ងៃទី១ ខែម្ក្រា េីពា៉ែ ង ៥:៣០ ល្ងៃចដល់ ១១ យប់ព ៀងរាល់រាម្រតី។ ពដាយខឡក្

ពៅម្ួយថ្ងៃម្នថ្ងៃបណយណូខអល និងថ្ងៃឆ្លងឆ្នំ អំេូលនឹងម្រតូ ដាក្់បំភ្ឺល ហូតដល់ពា៉ែ ង ១២:០៥ ំលង
អម្រធាម្រត។

ប
ូ តបខតងដ៏ស្សស់ស្ចែត និងធ្ំៗទាំងពនុះ

ម្នសសទឹក្ក្ក្

ម្
ួ ាន ពដើម្ព

ើ ណូខអលទំហំ ១៨ ខម្៉ែម្រត ប
ូ កាែន់

ប
ូ

ប
ូ សក ម្រគាប់ និងកា តបខតងដ៏ទាក្់ទាញោពម្រចើនពទៀតខដលេក្ខម្៉ែបងបែូនទាំងអស់

អាចងត ប
ូ និងខចក្ ំខលក្ពៅពលើបណា
ែ ញសងាម្។ ពៅពេលម្ក្ទីពនុះ សូម្ពម្ត្តែពាក្់ា៉ែស់ និង ក្ា
គាលតសងាម្ និងបគាលក្ផ្សងពដើម្បីស តែិភាេទាំងអស់គាន។

ពម្រៅេីកា តបខតងដ៏អស្ចា យទាំងពនុះ ណាហ្គាព ើលដ៍ក្៏ានម្ហូបអាហ្គ េិពសសៗសម្រាប់េក្ខម្៉ែ បងបែូន
ីក្រាយេិស្ចផ្សងខដ ។ ពភាជនីយដាានម្របណីតបារាំង Le Gourmet (ោន់ទី១ ណាហ្គាព ើលដ៍ទី១) ាន

បពម្រម្ើជូនអាហ្គ

ត ៤ ម្ែ តថ្ម្ល ៦៥ដល្ងល សម្រាប់ានក្់ពៅថ្ងៃឆ្លងចូលបណយណូខអល និងថ្ងៃបណយ

ណូខអល។ សូម្អព្ជ ើញម្ក្េិស្ចអាហ្គ ពេលល្ងៃចពៅថ្ងៃឆ្លងចូលបណយណូខអល ឬអាហ្គ ថ្ងៃម្រតង់
ឬពេលល្ងៃចពៅថ្ងៃបណយណូខអល។ តថ្ម្ល ម្រតូ បាន ម្
ួ ប្ូា លទាំងស្ស្ចម្របូពសក្ូម្ួយខក្ ឥតគិតថ្ងលបូក្
ម្
ួ នឹងបពហេាន់ទួគីណូខអល និងម្ហូបចម្បងេិពសស។ ពដើម្បីស្ចេគម្ន៍ឆ្នំ ២០២១ ណាហ្គាព ើលដ៍បាន

ពម្រតៀម្អាហ្គ

តេិពសស ៤ ម្ែ តថ្ម្ល ៦៥ដល្ងល ពដាយបខនែម្ស្ស្ចម្របូពសក្ូម្ួយខក្ ឥតគិតថ្ងល។ សូម្

ខណន្ទំឲ្យក្ក្់ទក្ោម្ន។

បពងកើនភាេសិទ
ន ស្ច
ធ នល

និងខផ្សែម្ខលហម្ោម្ួយម្នសសោទីស្សឡាញ់ បស់អនក្ពដាយខចក្ ំខលក្នំ

ម្របថ្េណីណូខអលេិពសសោម្ួយេួក្ពគ ដូចោ នំ ប
ូ ផ្សាុះ សោតិែីញ នំខផ្សលព
ឡិន នំ ប
ូ គល់ព

ើ ណូខអល នំស្សួយ នំសូែ

ើ និងនំោពម្រចើនម្ែពទៀត។ ានលក្់ព ៀងរាល់ថ្ងៃេីថ្ងៃទី ១ ដល់ទី ២៦ ខែធ្នូ េីពា៉ែ ង

១០ ម្រេឹក្ដល់ ១០ យប់ពៅ Lobby Lounge (ោន់ផ្ទាល់ដី ណាហ្គាព ើលដ៍ទី១) និងពភាជនីយដាាន Food

Pavilion (ោន់ពម្រកាម្ដី ណាហ្គាព ើលដ៍ទី២) ឬពល្ងក្អនក្អាចក្ម្៉ែង
ម ់ពដាយទាក្់ទងម្ក្កាន់ ០១៥ ៤០២
៣៤៥ ឬ dining@nagaworld.com ។

តថ្ម្ល ៩៨ដល្ងល បខងែម្ និងនំណូខអល

តធ្ំ បស់ណាហ្គាព ើលដ៍ គឺោបខងែម្ម្របថ្េណីបូក្ ម្
ួ នឹងនំ

ីសពែក្ និងស្តសែីបឺ ច
ី ចោម្ួយទឹក្សូក្ូឡាសម្រាប់ែាប់ពៅពគហដាាន និងអាចេិស្ចសម្រាប់គាន ៨
ន្ទក្់ ឬពម្រចើនោងពនុះ។ ានលក្់េីថ្ងៃទី ១៨ ហូតដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ សូម្ក្ម្៉ែមង់យ៉ែងពហ្គចណាស់
៤៨ ទក្ោម្នពៅ Lobby Lounge ត្តម្ពលែទូ សេា ឬអីខម្៉ែល។

សម្រាប់អនក្ខដលានបំណង ីក្រាយពៅត្តម្ពគហដាានក្នងឆ្នំពនុះ ាន់ទួគីណូខអលដតេិពសសគឺោ
អាហ្គ ដ៏ស័ក្ិស
ែ ម្បំផ្សតសម្រាប់កា ទទួលទានក្នងឱកាសថ្ងៃឆ្លងចូលបណយណូខអល

និងថ្ងៃបណយ

ណូខអល។ តថ្ម្លម្រតឹម្ខត ៩៩ដល្ងល សម្រាប់ាន់ទួគីទាំងម្ូល (៥,៥-៦,៥គីឡម្រកាម្)ោម្ួ
យពម្រគឿងផ្សសំ
ូ
ម្របថ្េណីណូខអលេិពសស ដូចោ ម្រគាប់ពៅឡាក្់ ដំឡូ តូចៗ ក្ូនថ្សៃពកាែប បខនល ទឹក្ម្រជលក្់ែឹម្
ា បារាំង
និងទឹក្ម្រជលក្់ខម្រគនបឺ ី នឹងពធ្េើឲ្យពល្ងក្អនក្ទទួលបាននូ សោតិដ៏
ក្ក្់ទក្ម្នយ៉ែ ងពហ្គចណាស់ ២៤ ទក្ោម្ន។

ៃយឆ្ៃញ់បំផ្សត។ សូម្ខណន្ទំឲ្យ

ពដើម្បីស្ចេគម្ន៍ឆ្នំងីម ២០២១ េក្ខម្៉ែបងបែនទាំ
ងអស់អាចអព្ជើញម្ក្ ីក្រាយេិស្ចម្ហូប
ូ

តេិពសស ៨

ម្ែ និងទសសន្ទពទសភាេដ៏ស្សស់ម្រតកាលថ្នរាជធានីភ្ំពន េញ និងកា តបខតងពដាយអំេូលពភ្លើងដ៏ទាក្់

ទាញពៅសួនចា សពម្ែចពតពោ ហន ខសន េីពភាជនីយដាានចិន Hall of Golden Chimes។ ម្ហូប
េិពសសទាំងអស់ពន្ទុះ ានដូចោពម្រគឿងសម្ម្រទ ៖ ម្រតីតក្ខក្ ពលៀសសម្ម្រទ ពងលើម្កាៃន ស្ចច់អាំង និង
ស្ចច់ដត ស័ក្ិស
ែ ម្បំផ្សតសម្រាប់ ២ ន្ទក្់ តថ្ម្ល ១៨៨ ដល្ងល ប៉ែពណាណុះ។ ពៅអីានក្ំណត់។ សូម្ខណន្ទំ
ឲ្យក្ក្់ទក្ម្នឥឡូ ពនុះ។
ម្ិនខតប៉ែពណាណុះ

ក្៏ានកា សខម្ែងសិលបៈផ្ទាល់ដ៏អស្ចា យផ្សងខដ ពៅណាហ្គាព ើលដ៍ន្ទឱកាសចងឆ្នំ

ពនុះ។ កា សខម្ែងសិលបៈហីបហប់ខបបណូខអលអនែ ោតិពនុះ ផ្សែល់ជូនពៅពា៉ែ ង ៦ ល្ងៃចព ៀងរាល់ថ្ងៃ
ពៅណាហ្គាព ើលដ៍ទី១ ពៅឆ្ក្ោន់ផ្ទាល់ដីណាហ្គាព ើលដ៍ទី១ ហូតដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ។

ិធានកា បង្កក ជំងឺរាតតាត

ម្រតូ បានអន តែយ៉ែងហមត់ចត់បំផ្សតពៅក្នងអគា ពដើម្បី ក្ាស តែិភាេ

សម្រាប់ម្រគប់គាន ម្
ួ ាន កា តម្រម្ូ ឲ្យពាក្់ា៉ែស់ម្ែោចំបាច់ កា ក្ាគាលតសងាម្ និងគាលតបគាល
ម្រេម្ទាំងបានដាក្់ខជលល្ងងពៅម្រគប់ក្ខនលងម្របតិបតែិកា បស់ណាហ្គាព ើលដ៍។
ណាហ្គាព ើលដ៍

សូម្ជូនេ ឲ្យេក្ខម្៉ែបងបែូនទាំងអស់ានសែភាេលែ

ពសចក្ែីសែ

ស តែិភាេ

សំណាងលែ និងពោគជ័យ។ សូម្ឲ្យានថ្ងៃបណយណូខអល និងថ្ងៃឆ្លងឆ្នំសក្លដ៏សបាយ ីក្រាយ
ទាំងអស់គាន!

***
អំេីណាហ្គាព ើលដ៍

ោម្ួយកា េម្រងីក្បខនែម្ងមីចងពម្រកាយ ណាហ្គាព ើលដ៍ ានបនាប់ម្របណីត ១.៦៥៨ ពភាជនីយដាាន បានី

យដាាន និងក្លឹបក្ម្ានែោង ២០ ម្ណឌលសា៉ែ ម្របណីត ២ ស្ចលម្ពហ្គស្សេ NABA ខដលាន ២.០០០
ពៅអីពៅណាហ្គាព ើលដ៍ទី២ ផ្សា ទំនិញ ច
ួ េនធម្របតិបតែិកា

ពដាយម្រក្ុម្ហន

Group ខដលោផ្សា ទំពនើបពម្រកាម្ដីទីម្ួយក្នងម្របពទសក្ម្ៃោខដល

លបីៗ ពសវាក្ម្ានែសម្បូ ខបប និងស្ចលដ៏ធ្ំសម្រាប់ព ៀបចំក្ម្ម ិធ្ី

China Duty Free

ានលក្់ទំនិញា៉ែ ក្អនែ ោតិ
ក្ម្ានែ ឬកា ម្របជំពផ្សសងៗ។

សម្រាប់សណ
ំ ួ អំេីកា ផ្សសេេផ្សាយ ឬ ប
ូ ភាេ សូម្ទាក្់ទងម្ក្កាន់ ៖
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