
  

Booking Siteတငွက်  ြိုတငစ်ာရင််းပ ်းနည််း 

တွငင ် ိုတငစ်ာရင််းပ  ်းနည််း  ာ ယွပ် ်းလ မ်တှ ် ိုရယငူ  ်းsmart phoneနငှ c်omputer 

တ ို  တငွပ် ာ  ်ါBooking Siteတငွဖ်ြည စ် ွ ်ါ။ 

 

 

ခခထထ 

 ထမဦ်း

စာွ City Home Page Booking Site Address Booking Site 

QR Code 

လကမှ်တနံ်ပါတ၊်မမ ွေးမန ေ့ရကစ် ွဲဖြငေ့L်ogin ရကစ် ွဲနငှေ့အ်ခ ျိန်ကျိိုမရ ွေးပါ။ 

 

လကမှ်တနံ်ပါတ ်

(၁၀လံိုွေး) ကျိိုထညေ့ပ်ါ။ 

 

  ို 

၁၀၁၀ 

「မ ွေးထျိိုွေးမညေ့မ်နရာမှမရ ွေးဖခငွ်ေး(သျိို ေ့)    

မန ေ့ရက၊် အခ ျိန်မှမရ ွေးဖခငွ်ေး」မှတစ်ခိုခိုကျိိုမရ ွေးပါ။ 

 

အခ ကအ်လကက်ျိိုစစပ်ပ ွေး「Confirm」ကျိိုနှျိပ်ပါ။ 

မ ွေးထျိိုွေးရန်မနရာကျိိုမရ ွေးပါ။ 

ရ 

  

န 

စ 

① Calendar ပ ်းထ ို်းချငပ် ာရ  ် ိုပရွ်း ါ။ 

② ပ ်းထ ို်းန ိုငတ်   ချ န ် ိုပရွ်း ါ။ 

③ 「Ph No.」  ိုထည င်  ်း「Confirm Screen」  ိုနှ  ် ါ။ 

နှျိပ်ြျိို ေ့မမမေ့ပါနွဲ ေ့ 

 

 「မ ွေးထျိိုွေးမညေ့မ်နရာမှမရ ွေးဖခငွ်ေး」 ကျိိုမရ ွေးရင、်❸ကျိိုနှျိပ်ပါ။ 

「 မန ေ့ရက၊်အခ ျိန်မှမရ ွေးဖခငွ်ေး」 ကျိိုမရ ွေးရင、်❻ကျိိုနှျိပ်ပါ။ 
※စာရင််းပ ်းData ပ ်းထ ို်းမည ပ်နရာ  ို  ပရာ ရ်ှ မည။် 

 

 

 

 

Bookingမပွေးဖခငွ်ေးပပ ွေး ံိုွေးပါပပ ။ 

「Booking Confirm」、「   Cancel」、「ဒိုတ ယ က  မ် 

Booking」ပတွ တွ ်ပနာ ်စာမျ ်နာှ  ိုက ည ် ါ။ 

 

ဒေသအလ ိုကဒ် ေးထ ိုေးရနဒ်နရာစာရငေ်းမဒှရ ေးပါ။ 

※reservationပ ်းထ ို်းလ ို  ရပနရာ  ို  ပရွ်းလ ို  ရမာှ ါ။ 

 

 

 

3 

❷မှာ「နန ေ့ရက၊်အခ ျိန်မှနရ ွေးခခငွ်ေး」ကျိိုမရ ွေးရင ်

(1) မန ေ့ရကက်ျိိုမရ ွေးပါ။ 

(2) မ ွေးထျိိုွေးမညေ့မ်နရာကျိိုမရ ွေးပါ။ 

(3) မ ွေးထျိိုွေးမညေ့အ်ခ ျိန်ကျိိုမရ ွေးပါ။ 

(4) Confirmကျိိုနှျိပ်ပါ။ 

ဤအစဉ်အလျိိုကအ်တျိိုငွ်ေးစာရငွ်ေးမပွေးနျိိုငပ်ါပပ ။ 



 

လကမှ်တနံ်ပါတ၊်မမ ွေးမန ေ့ရကစ် ွဲဖြငေ့L်ogin 

စာရင််းပ ်းဖခင််းင  ်း  ို်း၍ပနာ ်ထ ်တစ်က  မ်Login

လို ် ဖခင််းဖြင  ်Booking confirm 

screenပ ေါ်လာ ါမည။် 

「予約の取り消し」ကျိိုနှျိပ်ပါ။ 

「予約の取り消し」ထပ်နှျိပ်ပါ။ 

② 「２回目の接種予約」ကျိိုနှျိပ်ပါ။ 

သတျိမပွေးခ ကမ်ပေါ်လာရင ်

ြတပ်ပ ွေးညာဘကအ်မပေါ်က ✖ 

ကျိိုနှျိပ်၍ြ ကပ်ါ။ 

ပထမအကကျိမ်နငှေ့ပံ်ိုစတံအူတျိိုငွ်ေး 

 
ဒိုတျိယအကကျိမ်မ ွေးထျိိုွေးြျိို ေ့စာရငွ်ေးမပွေးပါ 

 ထမ က  မပ် ်းထ ို်းင  ်းရင ် 

ဒိုတ ယ က  မ်Bookingလို ်ရနပ် ေါ်လာ ါလ မ မ်ည။် 

ဖြည စ်ွ  ် ိုနငှ  ်တ ်တ၍်မ  ရှ  ါ  

 မ 
City Call Centre 
【 ０２４６－３０－９０００ 】 

  ို  ပမ်းဖမန််းစ ိုစမ််းန ိုင ်ါ ည။် 

④ 

Booking Comfirm ၊ Cancellation ၊  2ကက မ်ဒခမာကအ်တ ကက်က ြိုတငစ်ာရငေ်းဒပေးခြငေ်း 

 

Booking Confirm 

Confirm

 

Cancellation 

 ဒိုတ ယ က  မ် Booking လို ်ဖခင််း 

① 

② 

③ 

③ 

※   ထမ က  မ်ရှ ပနပ ာBooking  ိုမြျ ်မ ပစရန ်တ ဖ ြို ါ။ 

① လကမှ်တနံ်ပါတ၊်မမ ွေးမန ေ့ရကစ် ွဲဖြငေ့L်ogin 

 

 

 

လကမှ်တနံ်ပါတ၊်

မမ ွေးမန ေ့ရကစ် ွဲဖြငေ့L်ogin 

 

 


