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ប្រារព្ធកម្មវិធីដ៏អស្រារ្យន�ៅ សណ្រាគរារសូហ្ីតែល

ពិធីរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃក្ីសុបិៃ�បស់អ្នកកំពុង�ង់ចាំអ្នករៃៅទីកនៃលែងដ៏បបណិតជាមួយៃឹងទីតាំងដ៏ល្អបំផុត។ ស្ិតរៃៅតាមដងទរៃលែ 
អមជាមួយៃឹងសួៃច្ា�ដ៏បសស់បំបពង សណ្ាគា� សូហ្ីនតលភ្នំរពញភូគីបតា គឺជាកនៃលែងរ�ៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏សក្ិសមបំផុត

សបមាប់រលោកអ្នក។ បៃ្ទប់សាល Ballroom ដ៏ធំបំផុត នដលតុបនតងយ៉ាងល្អបបណិត �ួមជាមួយអ្នកជំៃាញឯករទសរ�ៀបចំកម្មវិធី 
ៃឹងរធ្ើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍�បស់រលោកអ្នកមាៃភាពឱឡា�ិក នដលមិៃអាចបំរភលែចបាៃ។ 

អ្នកជំៃាញរ�ៀបចំកម្មវិធី�បស់រយើងៃឹងផ្ល់ជូៃរលោកអ្នកៃូវជរបមើសជារបចើៃនដលផ្ល់ភាពងាយបសួលសបមាប់កា�រ�ៀបចំអាពាហ៍
ពិពាហ៍�បស់រលោកអ្នក។ សណ្ាគា�សូហ្ីនតលនដល�ចៃារឡើងតាម�ចៃាបថបា�ាំង ដ៏ល្ីល្ាញមួយរៃះ មាៃទីតាំងស្ិតរៃៅនក្�

តំបៃ់រទសច�ណ៍ ៃិង តំបៃ់សំខាៃ់ៗរផសេងៗរទៀត។ 

រៃៅក្ននុងសណ្ាគា�ក៏មាៃរភោជៃីយដ្ាៃៃិងបា�ជារបចើៃ �ួមបញ្ចូលទាំង អាងនហលទឹកពី�កនៃលែង កលែឹបកីឡា 
ៃិងកនៃលែងរ�ៀបចំបពឹត្ិកា�ណ៍ធំៗ សំខាៃ់ៗ ផងនដ�។ 



ករារនរៀបចំយ៉រាងល្អឥែន្្ោះសបមរាប់នលោកអ្នក

អ្នកបគប់បគងកម្មវិធី�បស់រយើងតាំងចិត្យ៉ាងមុតមាំក្ននុងកា�រ�ៀបចំនថងៃពិរសស�បស់អ្នកឲ្យសរបមចបាៃយ៉ាងរជោគជ័យ។ ចាប់តាំងពី
ជំៃួបរលើកដំបូង�ហូតដល់នថងៃពិរសស�បស់អ្នក បកុមកា�ងា�ជាង ៤០០ ៃាក់�បស់រយើង របតៀមខលែលួៃ�ួចជារបសចរដើម្ីផ្ល់ជូៃៃូវ

បទពិរសោធៃ៍ ៃិង រសវាកម្ម ដ៏ល្អឥតរខ្ោះសបមាប់រលោកអ្នក។ 

�ាល់ព័ត៌មាៃលម្អិតទាំងអស់ៃឹងបតូវបាៃរ�ៀបចំយ៉ាងច្ាស់លាស់តាមតំ�ូវកា��បស់អ្នក នដលធាៃាផ្ល់ជូៃៃូវកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍
នដលមិៃអាចបំរភលែចបាៃ។ សណ្ាគា�ក៏មាៃកា�ផ្ល់ជូៃៃូវរសវាកម្ម�ថយៃ្ទំរៃើបសបមាប់កា�រធ្ើដំរណើ��បស់រលោកអ្នកពីផ្ទះរទៅ

សណ្ាគា� ៃិង កា�ផ្ល់ជូៃៃូវបៃ្ទប់ផលែាស់ប្ចូ�សំរលៀកបំពាក់ផងនដ�។ 

រលោកអ្នកក៏អាចរបជើសរ�ើសមុខម្ចូប ៃិង ៃំអាពាហ៍ពិពាហ៍ តាមក្ីបបាថ្នា។ រលើសពីរៃះរទៀត បកុមអ្នករ�ៀបចំផ្ា�បស់រយើងៃឹងរ�ៀបចំ
តុបនតងផ្ាដ៏បសស់បំបពងគួ�ជាទីគយគៃ់សបមាប់កម្មវិធី�បស់រលោកអ្នកផងនដ�។ 











ជនបមើសទីកត�លែងតដលមរា�តែមួយគែ់
សបមាប់កម្មវិធី ដ៏ឱឡា�ិក�បស់រលោកអ្នក សូមកុំរភលែច សណ្ាគា� សូហ្ីនតល

 ភរាពរ៉ូតម�ទិក �ិង បបណិែភរាព
រភោជៃីយដ្ាៃអ៊ីតាលី Do Forni បតូវបាៃ តុបនតងរឡើងយ៉ាងល្អបបណិត នដលផ្ល់ជូៃៃូវប�ិយាកាស �៉ូនមៃទិក 

បសស់បសាយបៃ្ចូ�អា�ម្មណ៏។   រភោជៃីយដ្ាៃក៏អាចទទួលរភញៀវបាៃ�ហូតដល់ ៧០ ៃាក់ផងនដ�។

ធម្មជរាែិ �ិង សួ�ច្រារ
បបា�ព្កម្មវិធីនៃក្ីបសលាញ់�បស់រលោកអ្នក រៃៅក្ននុងសួៃច្ា�ដ៏បសស់បតកាល�បស់រយើង នដលអាចទទួលរភញៀវបាៃ �ហូតដល់

១៥០០ ៃាក់។

បុររាណ តបប ទរា�់សម័យ
រភោជៃីយដ្ាៃចិៃ Fu Lu Zu មាៃកា�តុបនតងយ៉ាងល្អបបណិតនបបបុ�ាណចិៃនដលអាចទទួលរភញៀវបាៃ�ហូតដល់ ៨០ ៃាក់។

កម្មវិធី ជរាប់អរាងតហលទឹក
ទីធលែាអាងនហលទឹក �បស់រយើងផ្ល់ជូៃៃូវប�ិយាកាស បសស់បំបពង ជាមួយៃឹង ខ្យល់បតជាក់ពីដងទរៃលែ សក្ិសមសបមាប់កា� 

រ�ៀបចំកម្មវិធី នបប�៉ូនមៃទិក។

ប�្ទប់ ភូគីបែរា ជរា�់ទី ១២
ជាទីកនៃលែងទសសេៃារទសភាពដ៏បសស់ស្អាតនៃទីបកុងភ្នំរពញ នដលស្ិតរៃៅជាៃ់ខ្ពស់បំផុតនៃសណ្ាគា� ៃិង ជាទីកនៃលែងល្អបំផុត

សបមាប់កា�រ�ៀបចំកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍លក្ខណៈបគួសា� នដលទទួលរភញៀវបាៃ�ហូតដល់ ៧០ ៃាក់។



ររាបែីនបកបទឹកឃ្មមំ ដ៏អស្រារ្យ
របជើសរ�ើសកនៃលែង�៉ូនមៃទិកដ៏ល្អឥតរខ្ោះសបមាប់�ាបតីរបកបទឹកឃ្មនុំ�បស់អ្នករៃៅក្ននុងបៃ្ទប់ដ៏បបណិតរៃៅ សណ្ាគា�សូហ្ីនតលទាំងពី�

ក្ននុងបបរទសកម្ពនុជា។ �ីក�ាយជាមួយដំរណើ�កា�កំសាៃ្រទៅកាៃ់បបរទសនថ រៃៅ �ីសត សូហ្ីនតលបកាប៊ីភូគីបតា ឬ �ីសត ណូវ៉ូនតលភូរកត 
ភូគីបតា។

ររាជធរា�ីភ្នំនពញ បបនទសកម្មជរា
ភ្នំរពញនដលជា�ាជធាៃីនៃបបរទសកម្ពនុជា បាៃ�ីកចរបមើៃកលែាយទីបកុងដ៏បសស់ស្អាតសបមាប់កា�កំសាៃ្រផសេងៗ។ 

ទីបកុងនសៀមររាប បបនទសកម្មជរា
បបាសាទអង្គ�វត្គឺជារបះដូងៃិងដួងបពលឹងនៃបបជាជៃកម្ពនុជា រហើយក៏ជាទីជាកនៃលែងរទសច�ណ៍មួយដ៏សំខាៃ់ផងនដ�។ រភញៀវរទសច�

ៃឹងមាៃក្ីសប្ាយ�ីក�ាយក្ននុងកា�ទសសេៃា បបាសាទ ៃិង ប�ិរវណជុំវិញបបាសាទ។

នកោះបករាប៊ី បបនទសថៃ
រកោះបកាប៊ី ផ្ល់ជូៃៃូវកា�សបមាកលំនហកាយដ៏ល្អឥតរខ្ោះ នដលមាៃរភោជៃីយដ្ាៃ ស្៉ា កីឡាវាយកូៃរហ្គោលៃិង 

ដំរណើ�កំសាៃ្តាមទូក។

ន្ែ្តភូនកែ បបនទសថៃ
រខត្ភូរកតគឺជាទីកនៃលែងបបវត្ិសាបស្មួយនដលបបមូលផ្នុំរទៅរដោយកនៃលែងកំសាៃ្ជារបចើៃដូចជា រកោះស្អាតៗ 

រ្្ន�សមុបទដ៏បសស់បតកាល រភោជៃីយដ្ាៃបបណិតៗ ៃិង កនៃលែងកមសេាៃ្ជារបចើៃរទៀត។

ទីបកុង ្៉រារីស បបនទស្រាររាំង
ប៉ា�ីសជា�ដ្ធាៃីនៃរសចក្ីបសឡាញ់នដលជាទិសរដៅរទសចណ៍ ៃិង ទីកនៃលែងរបកបទឹកឃ្មនុំដ៏ល្អឥតរខ្ោះសបមាប់គូរស្នហ៍នដលរទើបរ�ៀប

អាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មីៗ។ ទទួលទាៃ�សជាតិនៃម្ចូបអាហា�ដ៏្ងៃាញ់ រៃៅនក្� ប៉ម ទួអ៊ីនហ្ គឺជាអៃុសសេាវ�ីយ៍នដលមិៃអាចបំរភលែចបាៃ។



Sofitel Phnom Penh Phokeethra, Cambodia Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort, Cambodia

Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort, Thailand Paris, France



សរាលភូគីបែរា GRAND BALLROOM
ទីកត�លែងដ៏ល្អបំផុែសបមរាប់ករារប្រារព្ធកម្មវិធីនផសេងៗ

សាលភូគីបតា Grand Ballroom គឺជាសាលទទួលរភញៀវដ៏ធំបំផុតមួយរៃៅក្ននុង�ាជធាៃីភ្នំរពញនដលសក្ិសម ឥតរខ្ោះសបមាប់កម្មវិធី

បគប់បបរភទ ចាប់ពីកិច្បបជុំ �ហូតដល់ ពិធីមង្គលកា� ៃិង កា�តាំងពិព័�ណ៍ផលិតផលរផសេងៗ។ សាលរៃះបតូវបាៃ រ�ៀបចំរឡើងរដោយ 
របគឿងសង្ា�ិមដ៏បបណិត ជាមួយៃឹង ពិតាៃខ្ពស់ ចរង្ៀងបគីស្ាល់យ៉ាងបសស់ស្អាត ៃិង ទាៃ់សម័យ។ 

សាលភូគីបតា Grand Ballroom មាៃទំហំ �ហូតដល់ ១៤០០ នម៉បតការ�៉ អាចផ្ទនុកមៃុសសេបាៃ�ហូតដល់រទៅ ១៥០០ ៃាក់ រហើយ

សាលរៃះក៏បាៃបំពាក់រដោយឧបក�ណ៍រអឡិចបតូៃិចទំរៃើបៗ ជំៃួយដល់បបព័ៃ្សរមលែងៃិងរភលែើងផងនដ�។







បបព័�្ធនភលែើង
 

ភាពសាមញ្ញ - សណ្ាគា�សូហ្ីនតល ភ្នំរពញភូគីបតា ផ្ល់ជូៃៃូវបបព័ៃ្រភលែើងបំភលែឺច្ាស់ នដលអាចផលែាស់ប្ចូ�រទៅតាម នបបនផៃនៃកម្មវិធី។

ភាពសៃសេំសំនច - បបព័ៃ្រភលែើងបំភលែឺ�បស់រយើងបតូវបាៃផ្ល់ជូៃរដោយមិៃគិតនថលែ រហើយរយើងក៏ផ្ល់ជូៃវិស្ក�បរច្ករទសជារបចើៃ�ូបផង
នដ� សបមាប់កា�បគប់បគងបបព័ៃ្រភលែើង រពលបបា�ព្កម្មវិធី។

ភាពអស្ា�្យ - បរច្កវិទ្យារភលែើងបំភលែឺទំរៃើបបំផុតពីបបរទសជប៉ុៃ នដលផ្ល់ជូៃពិរសស សបមាប់កា�បំភលែឺ សាល
Grand Ballroom ជាមួយៃឹងពណ៌ដ៏បសស់បំបពង។





នសវរាកម្មបនបមើម្ហូបអរាហរារ

សណ្ាគា�សូហ្ីនតលភ្នំរពញភូគីបតា ផ្ល់ជូៃៃូវមុខម្ចូបជារបចើៃជរបមើស �ួមមាៃមុខម្ចូបនខ្ម� អ៊ឺ�៉ុប ៃិង ចិៃផងនដ�។ 
បកុមរមចុងរភៅដ៏ជំៃាញ ៃិង រពោ�រពញរដោយភាពនច្នបបឌិតខ្ពស់ មកពីបបរទសរផសេងៗគ្នា �ួមមាៃ បា�ាំង អ៊ីតាលី កម្ពនុជា ជប៉ុៃ ឥណ្ា 
នថ ៃិង ចិៃ។ រយើងក៏អាចអរញជើញ រមចុងរភៅល្ីៗលំដាប់អៃ្�ជាតិ ដូចជាចុងរភៅមកពីកម្មវិធី Michelin Chef សបមាប់នថងៃពិរសស

�បស់អ្នកក្ននុងតនមលែមួយសមបសបផងនដ�។ 

រលោកអ្នកក៏អាចរបជើសរ�ើស ៃូវមុខម្ចូបនដលរលោកអ្នករពញចិត្ ក្ននុងនថងៃពិរសស រដើម្ីរធ្ើឱ្យរភញៀវទាំងអស់ទទួលទាៃមុខម្ចូបនបលែកៗ ៃិង 
្ងៃាញ់ពិសា។ រយើងក៏ៃឹងរ�ៀបចំឱ្យរលោកអ្នកៃូវកា�ភលែកសេ មុខម្ចូបនដលបាៃរបជើសរ�ើសរដើម្ីផ្ល់ភាពងាយបសួលដល់កា�សរបមចចិត្

�បស់អ្នកមុៃរពលនថងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ផងនដ�។







កញ្ប់កម្មវិធីអរាពរាហ៍ពិពរាហ៍នពលបពឹកែរាមតបបបបថពណីត្្មរ 

អ្នកបគប់បគងកម្មវិធីផ្ទាល់ខលែលួៃ �ួមទាំងរសវាកម្មនបបឯកជៃ

កា�របបើបបាស់សាល Ballroom ពីរម៉ោង ៦បពឹក ដល់រម៉ោង ១២នថងៃបតង់

អាហា�រពលបពឹកនបបបបនពណីនខ្ម� ចំៃួៃ ១២តុ ឬ ១២០ៃាក់

កា�ទទួលទាៃការហ្ នត ៃិងទឹកគ្មាៃកំណត់�យៈរពល៣រម៉ោង

កា�រ�ៀបចំតុអាហា�សបមាប់ ១០ៃាក់ ជាមួយៃឹងកបមាលតុៃិងរកៅអីពណ៌ស លម្អរដោយផ្ាបសស់

បៃ្ទប់ផលែាស់សរមលែៀកបំពាក់បបកបរដោយផាសុកភាពសបមាប់កូៃករមលែោះ ៃិងកូៃបកមុំ

ផ្ទាំងបញ្ាំងសលែាយ ៃិងម៉ាសុីៃបញ្ាំងសលែាយចំៃួៃ ២

សាលបំពាក់រដោយបបព័ៃ្រភលែើង ចរង្ៀងបគីស្ាល់ ៃិងស្៉តឡាយ

កបមាលបពំបកហមរ�ៀបចំតាមប�ិរវណមុខសាល Grand Ballroom





អរាពរាហ៍ពិពរាហ៍ដ៏ល្អឥែន្្ោះ
បគប់យ៉ាងនដលសណ្ាគា�ផ្ល់ជូៃ គឺជាឳកាសរដើម្ីសាងៃូវអៃុសសេាវ�ីយ៍នដលមិៃអាចបំរភលែចបាៃ

សបមាប់រលោកអ្នក ក៏ដូចជារភញៀវកិត្ិយស�បស់អ្នកផងនដ�។

ជនបមើសបសរាដ៏សម្ហូរតបប
បញជី�មឺៃុយបសានដលមាៃនតមួយគត់រៃៅសណ្ាគា� សូហ្ីនតលភ្នំរពញភូគីបតា  រ�ៀបរ�ៀងរដោយផ្ទាល់ពី

អ្នកឯករទសបសា មកពីប�រទស

ករារកមសេរា�្ត
កា�ជួលព្យាណូ

បកុមតនៃ្ីសម័យៃិងបុ�ាណ

�បាំជូៃព�

�បាំអបសេ�ា

ផ្រា
បាច់ផ្ាសបមាប់កូៃបកមុំ ៃិងផ្ារសៀតរហោរប៉ៅ

ផ្ារលើរកៅអី
ផ្ារលើតុអាហា�
ផ្ារៃៅរកលែោងទ្ា�

ផ្ាអមផលែចូវរដើ�កូៃបកមុំ

នសវរាកម្មនផសេងៗ
រសវាកម្មថត�ូប

រសវា�ថយៃ្អាពាហ៍ពិពាហ៍
កា�តុបនតងកម្មវិធីរទៅតាមពណ៌នដលចូលចិត្

បបព័ៃ្រភលែើងពណ៌ពិរសស
រសវាកម្មរបោះពុម្ព

ករាដូពិនសស
កាត វី អាយ ភី ពិរសសសបមាប់កា�ទទួលទាៃអាហា�រៃៅសណ្ាគា�

ទទួលបាៃកា�បញ្នុះតនមលែ ១០% សបមាប់កា�ទទួលទាៃអាហា�រៃៅរភោជៃីយដ្ាៃ ៃិង បា� 
*ទទួលបាៃកា�បញ្នុះតនមលែ ១០% សបមាប់កា�បបា�ព្ពិធីខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍សបមាប់មៃុសសេពី�ៃាក់ រៃៅ
សណ្ាគា�សូហ្ីនតលភ្នំរពញភូគីបតានដលមាៃសុពលភាពមួយ្្នាំ  (សបមាប់កញ្ប់ រពបជ ៃិង ផលែាកទីៃ)។





SOFITEL PHNOM PENH PHOKEETHRA

26 Old August Site Sothearos Boulevard Sangkat Tonle Bassac, 12301 Phnom Penh, Cambodia
 WWW.SOFITEL-PHNOMPENH-PHOKEETHRA.COM

Tel: (+855) 23 999 200 | Fax: (+855) 23 999 211


