
အ ောကတ် ိုဘောလ ၂ ရကအ်န ေ့နငှ်ေ့ ၈ ရကအ်န ေ့တငွ ်မြနြ်ောန ိုငင်ြှံ ထကွခ်ေွာြည်ေ့ All Nippon Airways (ANA 

အလအ ကောင််းလ ိုင််း) ခရ ်းစဥ်နငှ်ေ့ ပတသ်က၍် 

ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ေ့ သေွာ်းအရောကရ်န ်စ တဝ်ငစ်ော်း ကအသော မြနြ်ောန ိုငင်သံော်းြျော်းသ ို ေ့ 

၂၀၂၀ မပည်ေ့နစှ် စကတ်ငဘ်ောလ ၂၄ ရက ်

၁။ All Nippon Airways (ANA အလအ ကောင််းလ ိုင််း) သည ်အ ောကတ် ိုဘောလ ၁ ရကအ်န ေ့ ( ကောသပအတ်း) 

နငှ်ေ့ အ ောကတ် ိုဘောလ ၇ ရကအ်န ေ့ (ဗိုဒ္ဓဟ ်း) တငွ ်မြနြ်ောန ိုငင်သံ ို ေ့ မပနလ်ောရန ်ဆနဒရှ  ကအသော မြနြ်ောန ိုငင်သံော်းြျော်း 

 တကွ ် Narita ြှ ရနက်ိုနမ်ြ  ြို့သ ို ေ့ ကယဆ်ယအ်ရ်းအလယောဥ် (Relief Flight) ခရ ်းစဥ်ြျော်း ပျံသန််းရန ်

 စ  စဥ်ရှ ပါသည။်  မပနအ်လယောဥ် မြစ် အ ောကတ် ိုဘောလ ၂ ရကအ်န ေ့ (အသော ကော) နငှ်ေ့ အ ောကတ် ိုဘောလ 

၈ ရကအ်န ေ့ ( ကောသပအတ်း) တ ို ေ့တငွ ် ရနက်ိုနမ်ြ  ြို့ ြှ Narita သ ို ေ့ ANA အလယောဥ် ြှတ ် NH814 

(ရနက်ိုနမ်ြ  ြို့ ြှထကွခ်ါွချ နသ်ည ် ၂၁်း၄၅ နောရ  မြစ်မပ ်း Narita သ ို ေ့ ဆ ိုကအ်ရောကခ်ျ နသ်ည ် အနောကတ်စ်အန ေ့နနံက ်

၇်း၀၀ နောရ  မြစ်ပါသည)်  ပျံသန််းရနစ် စဥ်လျကရ်ှ အသောအ ကောင်ေ့ အ ောကပ်ါ တ ိုင််း  သ အပ်း အ ကောင််း ကော်း 

 ပ်ပါသည။်   

၂။ မြနြ်ောန ိုငင်ြံှ လောအရောကြ်ည်ေ့သ ြျော်းသည ် ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ေ့ ၀ငအ်ရောကအ်သော ခါ ြ ြ အန  ြ် စသည်ေ့ 

သ ်းသန် ေ့အနရောြျော်းတငွ ် ၁၄ ရက ်ကော အနထ ိုငရ်ြညမ်ြစ်မပ ်း ထ ိုကောလ တငွ််း ဂျပနန် ိုငင်ရံှ   ြျော်းမပညသ် သံို်း 

သယယ် ပ ို ေ့အဆောငအ်ရ်းယောဥ်ြျော်းက ို  သံို်းမပ ၍ ြရပါသမြင်ေ့ သတ မပ န ိုငပ်ါရန ် တငမ်ပ ပ်ပါ သည။် 

ဂျပနန် ိုငင်၏ံ အရောဂါကောကယွထ် န််းချ ပ်အရ်းစ ြံချက ်  အသ်းစ တက် ို အ ောကပ်ါဝကဆ် ိုကတ်ငွ ်  ကည်ေ့ရှု  

န ိုငပ်ါသည။်  

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

 

၃။ စကတ်ငဘ်ောလ ၂၁ ရကအ်န ေ့ြှစ၍ All Nippon Airways (ANAအလအ ကောင််းလ ိုင််း) ၏ ရနက်ိုနရံ်ို ်းခွွဲက ို 

အခတတ ခဏပ တထ်ော်းအသောအ ကောင်ေ့ All Nippon Airways (ANAအလအ ကောင််းလ ိုင််း) ၏ ဘတွက်ငဌ်ောန  

ြိုန််းနပံါတ ်  : ၀၁-၉၂၅၅-၁၀၃ ြှ ၀၁-၉၂၅၅-၁၀၄  ထ   

     (ဂျပနဘ်ောသော၊  ဂဂလ ပ်ဘောသောမြင်ေ့ လကခ်အံမြ ကော်းပါသည)်  

ြိုန််းလကခ်ခံျ န ် : မြနြ်ောစံအတေ်ာချ န ်ည ၇:၃၀ နောရ ြှ အနောကတ်စ်အန ေ့ညအန ၄:၃၀ နောရ  ထ  

                              (အန ေ့စဥ် ၂၁ နောရ  ကော/ ပ တရ်ကြ်ရှ ) 

(သ ို ေ့ြဟိုတ)်  

အ ောကအ်ြော်မပပါ All Nippon Airways (ANAအလအ ကောင််းလ ိုင််း) ၏ ဝကဆ် ိုကတ်ငွ ်ကက  တငြ်ှောယ န ိုငပ်ါသည။်  

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

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
https://www.ana.co.jp/ja/mm


※ Pulldown အြော်မပချက「်အစျ်းနှုန််းဥ ်းစော်းအပ်းအရွ်းချယခ်ျက ် “Fares with lower prices” 」က ို 

「ဘတွက်ငက် ို  အမပောင််း လွဲလိုပ်န ိုငသ်ည်ေ့ အစျ်းနှုန််း ”Fares which are eligible for reservation changes”」

သ ို ေ့ အမပောင််းြှသော ဘတွက်ငတ်ငန် ိုငအ်သောထ ိုငခ်ံို အပေါ်လောြညမ်ြစ်အသောအ ကောင်ေ့ သတ မပ အစလ ိုပါသည။် 

၄။ ANA NH814  အလယောဥ်သည ်  ထကအ်ြော်မပပါ ခရ ်းစဥ်ြျော်း မပင ် စကတ်ငဘ်ောလ ၂၇ ရကအ်န ေ့၊ 

အ ောကတ် ိုဘောလ ၂၃ ရကအ်န ေ့၊ ၃၀ ရကအ်န ေ့ (စကတ်ငဘ်ောလ ၂၇ ရကအ်န ေ့နငှ်ေ့ အ ောကတ် ိုဘောလ ၂၃ ရကအ်န ေ့တငွ ်

ရနက်ိုနမ်ြ  ြို့ ြှ ထကွခ်ါွချ န ် ၂၁်း၄၅ နောရ  မြစ်မပ ်း Narita သ ို ေ့ ဆ ိုကအ်ရောကခ်ျ နသ်ည ် အနောကတ်စ်အန ေ့ နနံက ်

၇်း၀၀နောရ ၊ အ ောကတ် ိုဘောလ ၃၀ ရကအ်န ေ့တငွ ် ရနက်ိုနမ်ြ  ြို့ ြှ ထကွခ်ါွချ န ် ၁၃်း၂၀ နောရ  မြစ်မပ ်း Narita သ ို ေ့ 

ဆ ိုကအ်ရောကခ်ျ နသ်ည ်၂၁်း၅၅ နောရ  မြစ်ပါသည)် တ ို ေ့တငွလ်ည််း ပျံသန််းရန ် စ  စဥရ်ှ ပါသည။်  

 

စံိုစြ််းအြ်းမြန််းရန ်: မြနြ်ောန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ော ဂျပနသ်ရံံို ်း အကောငစ်စ်ဌောန 

ြိုန််း : ၉၅-၁-၅၄၉၆၄၄～၈  

  ်းအြ်းလ ်: ryoji@yn.mofa.go.jp 


