សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
២៧ ធ្នូ ២០១៩

ណាហ្គាវ ើលដ៍ នឹងវ ៀបចំតន្តនរីឆ្លងឆ្ន ំដដលមានពនលឺក ំជ្រួចដ៏ភ្លឺវលលក និងអស្ចា យ!
រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្ន២
ំ ០១៩ ៖ ព ើម្បីស្វាគម្ន៍ ឆ្នំងី ពម ៅថ្ងៃទី៣១ ធ្នូពនុះ សូម្ពោរេ
អព្ជើញេកខម្៉ែបងបអូនទំងអស់ម្កសួនចារសពម្េចពេពោ ហន ខសន ពៅម្ែណាហ្គាព ើល ៍ ទី១
ព ើម្បីទសសន្ទេន្តនេីឆ្លងឆ្នំ ៏អស្វារយ ពោយពសរ ី ចាប់េីពា៉ែ ង ៩:៣០ យប់េពៅ! ម្កម្ន ានឱកាស
ពៅជិ េឆ្កេន្តនេីម្ន!
េន្តនេីស្វាគម្ន៍ ឆ្នំសកល ៏អស្វារយពនុះ នឹងចូ លរួម្សខម្េងពោយកំេូលតារាចពម្រម្ៀងម្របចាំម្រេុះរាោ
ណាចម្រកកម្ពោ

ូចោ នីកូ និ ងសគនធ និ ស្វ។ ចំ ខែកម្រកុម្េូច Small World Small Band នឹ ងបំ ពេរ

អារម្មែ៍របស់េកខម្៉ែបងបអូនោម្ួ យបទចពម្រម្ៀង ៏ ពេញនិ យម្ខ លតាក់ខេងពោយេួ កពគផ្ទាល់។ រ ី

ឯ េិធ្ីករ និ ងេិធ្ីការ ិនី ាន ូចោ េិធ្ីករែពស់សង្ហា យឹម្ ណារា៉ែ ម្របុសស្វអេកម្ពោឆ្នំ២០១៩ ម្រទី
តារា ធ្ កញ្ញាឯកចម្រកវាឡកម្ពោឆ្នំ២០១៩ សំណាង ពអលីណា និងកញ្ញាឯកកម្ពោឆ្នំ២០១៧ ពរឿន
ណាេ។
អាីខ លកាន់ ខេអស្វារយពន្ទុះ េកខម្៉ែ បងបអូនទំងអស់ នឹ ងបានទសសន្ទការសខម្េងរបស់ពបកខន្ទរ ីកញ្ញា
ឯកកម្ពោ គាផ្ទេច់ ម្រេ័ ម្រេ និងការសខម្េងសិលបៈពោយសិលបករ-សិលបការ ិនី ោេិ និ ងអនេរោេិម្របចាំ
ណាហ្គាព ើល ៍ផ្សងខ រ។

ចូ លរួម្ទសសន្ទការម្របគំេន្តនេីពនុះខ លានការបាញ់កាំម្រជួច ៏ភ្ឺ លពផ្សលករហូេ

ល់ពា៉ែ ង ១២ អម្រធាម្រេ និងស្វាគម្ន៍ ឆ្នំ២០២០ ោម្ួយោន!
ម្ននឹ ងពៅទសសន្ទេន្តនេីឆ្ង
ល ឆ្នំ សូម្អព្ជើញពៅពោជនី យោាន 2Pangea (ោន់ទី២ ណាហ្គាព ើល ៍ ទី
២)

ព ើ ម្បីេិស្វអាហ្គរបពហាខ លានម្ាូបពម្រចើនម្ែោងពគកនងរាជធានីភ្ំ ពន េញ និ ងម្ាូបេិពសសថ្ចន
ពោយចងពៅ ៏ចំណានរបស់ណាហ្គាព ើល ៍ ខ លានបពម្រម្ើជូនចាប់េីពា៉ែ ង ៥:៣០ ល្ងៃចរហូេ ល់
ពា៉ែ ង ១០ យប់ េថ្ម្ល ៣៨$ សម្រាប់ ានក់ ១៩$ សម្រាប់ ការអាយពម្រកាម្ ១២ ឆ្នំ និ ងឥេគិេថ្ងល
សម្រាប់ ការអាយពម្រកាម្ ៥ ឆ្នំ។ សូម្ខែន្ទំឲ្យកក់ទកម្នតាម្រយៈ +៨៥៥ ៤០២ ៣៤៥ ឬ
dining@nagaworld.com ។
ម្របសិនពបើពល្ងកអនកានបំែងចង់ ជប់ពលៀង រាំពលងកម្ានេ និ ងពម្រកបពភ្សជជៈេិ ពសសពន្ទុះ សូម្
អព្ជើញពៅកលឹបោលីនោលីន ពៅោន់ ផ្ទាល់ ីណាហ្គាព ើល ៍ទី១ ចាប់ េីពា៉ែ ង ៩ យប់ រហូេពទៀបភ្លឺ
ខ លានការម្របគំេន្តនេីផ្ទាល់ ពភ្សជជៈប្ាុះេថ្ម្ល កា ូ េិពសស និងពហាម្សបាយៗោពម្រចើ ន ។ល។

សូម្អព្ជើញចូ លរួម្ទសសន្ទេន្តនេីឆ្ង
ល ឆ្នំធ្ំបំផ្សេពៅរាជធានីភ្ំ ពន េញពរៀបចំ ពឡើងពោយណាហ្គាព ើល ៍
ពៅថ្ងៃទី៣១ ធ្នូពនុះ។ ជួបោនឆ្ប់ ៗពនុះ!

###

អំេីណាហ្គាព ើល ៍
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 សំណ្ួរអំ ពីការផ្សសព្ផ្សាយ ឬរូបោព សូមទាក់ ទរមកកាថ់ ៖
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