
ဂျပနန်ိိုငင်သံိို ို့ သ ောွားရရောကရ်န ်စိတဝ်ငစ်ောွားကကရသော မြနြ်ောနိိုငင်သံောွားြျောွားသိို ို့ 

၂၀၂၀ မပည်ို့နစှ် စကတ်ငဘ်ောလ ၈ ရက ်

၁။ All Nippon Airways (ANAရလရကကောငွ်ား လိိုငွ်ား) သည ်ရ ောကတ်ိိုဘောလ ၂၂ ရကရ်န ို့ (ကကောသပရတွား) 

နငှ်ို့ ရ ောကတ်ိိုဘောလ ၂၉ ရကရ်န ို့ (ကကောသပရတွား) တ င ် မြနြ်ောနိိုငင်သံိို ို့မပနလ်ောရန ် ဆနဒရှိကကရသော 

မြနြ်ောနိိုငင်သံောွားြျောွား  တ က ် Narita ြှ ရနက်ိုနမ်ြိ ြို့သိို ို့ ကယဆ်ယရ်ရွားရလယောဥ် (Relief Flight) ခရ ွားစဥ်ြျောွား 

ပျံသနွ်ားရန ်  စ  စဥရ်ှိပါသည။်  မပနရ်လယောဥ်  မြစ် ရ ောကတ်ိိုဘောလ ၂၃ ရကရ်န ို့ (ရသောကကော) နငှ်ို့ 

ရ ောကတ်ိိုဘောလ ၃၀ ရကရ်န ို့ (ရသောကကော) တိို ို့တ င ်ရနက်ိုနမ်ြိ ြို့ ြှ Narita သိို ို့ ANA ရလယောဥ် ြှတ ်NH814 (၂၃ 

ရကရ်န ို့တ င ် ရနက်ိုနမ်ြိ ြို့ ြထှ ကခ် ါချိနသ်ည ် ၂၁ွား၄၅ နောရ  မြစ်မပ ွား Narita သိို ို့ဆိိုကရ်ရောကခ်ျိနသ်ည ်

ရနောကတ်စ်ရန ို့နနံက ် ၇ွား၀၀နောရ ၊ ၃၀ ရကရ်န ို့တ င ် ရနက်ိုနမ်ြိ ြို့ ြှထ ကခ် ါချိနသ်ည ် ၁၃ွား၂၀ နောရ  မြစ်မပ ွား Narita 

သိို ို့ဆိိုကရ်ရောကခ်ျိနသ်ည ်၂၁ွား၅၅ နောရ  မြစ်ပါသည)်  ပျံသနွ်ားရနစ် စဥ်လျကရ်ှိရသောရကကောင်ို့ ရ ောကပ်ါ တိိုငွ်ား 

 သရိပွား ရကကောငွ်ားကကောွား ပ်ပါသည။်   

၂။ သိို ို့ရောတ င ် မြနြ်ောနိိုငင်ြှံလောရရောကြ်ည်ို့သြူျောွားသည ် ဂျပနန်ိိုငင်သံိို ို့ ၀ငရ်ရောကရ်သော ခါ ြိြိရန ြ်ိ 

စသည်ို့ သ ွားသန် ို့ရနရောြျောွားတ င ် ၁၄ ရကက်ကော ရနထိိုငရ်ြညမ်ြစမ်ပ ွား ထိိုကောလ တ ငွ်ား ဂျပနန်ိိုငင်ရံှိ 

 ြျောွားမပညသ်သူံိုွား သယယ်ပိူို ို့ရဆောငရ်ရွားယောဥ်ြျောွားကိို  သံိုွားမပ ၍ြရပါသမြင်ို့ သတမိပ နိိုငပ်ါရန ်တငမ်ပ ပ်ပါ 

သည။် ဂျပနန်ိိုငင်၏ံ ရရောဂါကောက ယ ် ထနိွ်ားချ ပ်ရရွား စ ြံချက ်  ရသွားစိတက်ိို ရ ောကပ်ါဝကဆ်ိိုကတ် င ်

ကကည်ို့ရှုနိိုငပ်ါသည။်  

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html 

 

၃။ All Nippon Airways (ANAလေလ  ြောင ်းေ ိုင ်း) ၏ ရန  ိုန ရ ို ်းခ ွဲ 

လပ်ိစော  : No. 221, Room 9-10, 9th Floor, Sule Square, Sule Pagoda Road, Kyauktada  

   Township, Yangon, Myanmar.  

ြိုနွ်ား  : ၀၁-၉၂၅၅-၁၀၀ ြှ ၀၁-၉၂၅၅-၁၀၂ ထ ိ

                 (မြနြ်ောဘောသော၊ ဂျပနဘ်ောသော၊  ဂဂလပ်ိဘောသောမြင်ို့ လကခ်ရံမြကကောွားပါသည)် 

ြိုနွ်ားလကခ်ခံျိန ် : နနံက ်၉ နောရ ြှ ညရန ၄ နောရ  ထ ိ(တနလဂောရန ို့ြှ ရသောကကောရန ို့ ထ)ိ 

 All Nippon Airways (ANAလေလ  ြောင ်းေ ိုင ်း) ၏ ဘ တ  င ဌြောန 

ြိုနွ်ား  : ၀၁-၉၂၅၅-၁၀၃ ြှ ၀၁-၉၂၅၅-၁၀၄ ထ ိ 

               (ဂျပနဘ်ောသော၊  ဂဂလပ်ိဘောသောမြင်ို့ လကခ်ရံမြကကောွားပါသည)်  

ြိုနွ်ားလကခ်ခံျိန ် : မြနြ်ောစံရတေ်ာချိန ်ည ၇:၃၀ နောရ ြှ ရနောကတ်စ်ရန ို့ညရန ၄:၃၀ နောရ  ထ ိ

                              (ရန ို့စဥ် ၂၁ နောရ ကကော/ ပိတရ်ကြ်ရှိ) 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html


လကြ်ှတြ်ျောွားကိို  ထကပ်ါ All Nippon Airways (ANAရလရကကောငွ်ားလိိုငွ်ား) ၏ ရနက်ိုနရံ်ို ွားခ ွဲနငှ်ို့ ဘ တက်ငဌ်ောန 

တိို ို့တ င ်ကက ိတငြှ်ောယနူိိုငပ်ါသည။်   

 ထိို ို့မပင ်လကြ်ှတြ်ျောွားကိို ရ ောကရ်ြော်မပပါ All Nippon Airways (ANAရလရကကောငွ်ားလိိုငွ်ား) ၏ ဝကဆ်ိိုကတ် င ်

လညွ်ား ကက ိတငြ်ှောယနူိိုငပ်ါသည။်  

https://www.ana.co.jp/ja/mm 

※ Pulldown ရြော်မပချက「်ရစျွားနှုနွ်ားဥ ွားစောွားရပွားရရ ွားချယခ်ျက ် “Fares with lower prices” 」ကိို 

「ဘ တက်ငက်ိို ရမပောငွ်ား လွဲလိုပ်နိိုငသ်ည်ို့ ရစျွားနှုနွ်ား ”Fares which are eligible for reservation changes”」

သိို ို့ရမပောငွ်ားြှသော ဘ တက်ငတ်ငန်ိိုငရ်သောထိိုငခ်ံို ရပေါ်လောြညမ်ြစ်ရသောရကကောင်ို့ သတမိပ ရစလိိုပါသည။် 

၄။ ANA NH814  ရလယောဥ်သည ် စကတ်ငဘ်ောလ ၁၁ ရကရ်န ို့၊ ၁၈ ရကရ်န ို့၊ ၂၇ ရကရ်န ို့ 

(ခရ ွားစဥ်ြျောွား ောွားလံိုွားသည ် ရနက်ိုနမ်ြိ ြို့ ြှထ ကခ် ါချိန ် ၂၁ွား၄၅ နောရ  မြစ်မပ ွား Narita သိို ို့ဆိိုကရ်ရောကခ်ျိနသ်ည ်

ရနောကတ်စ်ရန ို့နနံက ်၇ွား၀၀နောရ  မြစ်ပါသည)် တိို ို့တ ငလ်ညွ်ား ပျံသနွ်ားရန ်စ  စဥ်ရှိပါသည။်  

 

စံိုစြ်ွားရြွားမြနွ်ားရန ်: မြနြ်ောနိိုငင်ဆံိိုငရ်ော ဂျပနသ်ရံံို ွား ရကောငစ်စ်ဌောန 

ြိုနွ်ား : ၉၅-၁-၅၄၉၆၄၄～၈  

  ွားရြွားလ ်: ryoji@yn.mofa.go.jp 

https://www.ana.co.jp/ja/mm

