TUTORIAL BOOKING MASKAPAI
LANGKAH KE 1
Sekali Jalan : Menu untuk penerbangan langsung tujuan
(Anda cukup memasukan tanggal Keberangkatan)
Pergi Pulang : Menu untuk pencarian penerbangan pulang-pergi
(Anda harus memasukan tanggal keberangkatan dan tanggal pulang)

Pilih salah satu Maskapai

Pilih Jumlah penumpang untuk reservasi anda :
Kategori penumpang Dewasa (> 12 tahun)
Kategori penumpang Anak (2 - 12 tahun)
Kategori penumpang Bayi / Infant (3bulan - 2 tahun)

Kota Asal / Departure

Setelah terpastikan data pencarian reservasi Anda sudah benar
langkah selanjutnya klik tombol : Cari Penerbangan
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Kota Tujuan / Arrival

LANGKAH KE 2

Data berikut menjelaskan tentang jam keberangakatan dan jam kedatangan
(Depart & Arrive)
Flight No. menjelaskan tentang jenis pesawat yang anda gunakan.
*Untuk maskapai Lion Air (JT)
*Untuk maskapai Batik Air (ID)
*Untuk maskapai Wings Air (IW)

Kolom berikut menjelaskan tentang Kelas penerbangan

Angka yang tertera menunjukkan jumlah Kursi yang tersedia.
Jika anda sudah menentukan jam penerbangan dan Kelas,
Anda dapat melanjutkan reservasi dengan klik pada lingkaran

LANGKAH KE 3

Setelah memilih salah satu Kelas Penerbangan maka akan muncul detail penerbangan dan harga pilihan Anda
Anda dapat melanjutkan proses reservasi Anda dengan klik tombol : Booking Penerbangan Ini
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LANGKAH KE 4

Langkah berikutnya, silakan Anda mengisi Data Penumpang dan Data Kontak untuk melengkapi pemesanan Anda
Setelah selesai lanjutkan dengan klik tombol : Booking Data Penumpang
*Perhatikan Batas Waktu Booking yang tertera
(Apabila melewati batas waktu, Anda harus melakukan pencarian ulang)

LANGKAH KE 5
Selamat reservasi Anda sudah berhasil.
Hasil reservasi Anda akan menunjukkan Kode Booking, Time limit, dan Detail Harga
Untuk melihatnya kembali, Anda dapat memilih kolom Data Pemesanan > Booking > Detail

Untuk mengetahui lebih detail tentang Menu dari Data Booking di kolom Data Pemesanan.
Anda dapat melihat di halam berikutnya.
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DETAIL DATA PEMESANAN

Kode Booking (PNR) bersifat penting dan
harus diingat karena akan digunakan
pada waktu check -in di bandara

Time limit adalah batas waktu untuk melakukan Issued (pembayaran) pemesanan Anda.
Perlu di perhatikan karena jika melebihi Time Limit maka pemesanan Anda akan hangus.
*Issued (Pembayaran) reservasi sebaiknya melakukan pembayaran 1 jam sebelum Time Limit habis

NTA : Nett to Agent (harga bayar khusus agent)
Nominal yang harus Anda bayar untuk melakukan Issued (pembayaran)
reservasi yang sudah Anda lakukan

Proses Issued :
Proses yang Anda lakukan untuk melakukan Pembayaran reservasi Anda.
Proses ini akan memotong Saldo Deposit Anda dan sebelum melakukan
proses Issued, sebaiknya Anda mengecek kembali data pemesanan Anda

Untuk transaksi di website www.cekroom.com, kami berikan 100% NTA,
yang artinya anda mendapatkan harga bayar sesuai dengan
harga Agen Resmi Maskapai tanpa harus mempunyai Sign-In Maskapai
Ini tentunya keuntungan besar untuk Anda, mengingat untuk menjadi
Agen Resmi Maskapai harus mempunyai modal (Deposit Awal) yang besar.

*Untuk melakukan proses Issued harus menggunakan PIN ISSUED

Tambahan Biaya Admin :
Menu untuk Anda menambahkan biaya di luar harga tiket. Anda dapat menambahkan biaya admin sesuai nominal yang Anda mau.
*Biaya ini diluar dari harga tiket, jadi tidak akan ikut tercetak pada e-Tiket Maskapai
*Untuk rata-rata biaya admin yang diberikan berkisar 10.000 - 50.000 tergantung dari Rute & Maskapai yang digunakan
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