טיסת Low Cost
מה זאת טיסת ? Low Cost
טיסות  Low Costהן טיסות הנמכרות במחירים נמוכים ,ביצוע מוקדם של ההזמנה מזכה למחיר נמוך יותר.
ניתן להזמין טיסות ישירות  /חניית ביניים טיסות היוצאות מישראל וטיסות פנימיות )באירופה ,ארה"ב.(....
מחיר הטיסה הבסיסי כולל את מחיר כרטיס הטיסה והמיסים ,ניתן להוסיף שירותים נוספים בתוספת תשלום .שירותים
כגון :הזמנת אוכל ושתיה ,מקום ישיבה ,מזוודות...
המחיר כולל גם מטען יד בהתאם לחוקי חברת התעופה הנבחרת.
תהליך החיפוש וביצוע הזמנה:
חיפוש הטיסה המבוקשת נעשה במערכת  ALPוביצוע ההזמנה באתר  .Travel Fusionלאחר סגירת ההזמנה נפתח
דוקט במערכת  ALPוכרטיס הטיסה נשלח במייל.
להלן תהליכי העבודה:
 .1שלב החיפוש  -במערכת ALP
 .1.1כניסה למסך ההזמנות ובחירה בלשונית Low Cost
 .1.2בחירת היעד בשדה Destination
 .1.3בחירת תאריך יציאה
 .1.4מספר לילות לשהייה ביעד
 .1.5טיסה ישירה  /חניית ביניים
 .1.6ביצוע חיפוש Search

 .2מסך תוצאות החיפוש
 .2.1תצוגת טיסות בחלקו העליון של המסך ,טיסה לא ישירה יוצג יעד הביניים בסוגריים
 .2.2רשימת כל העסקאות בחלקו התחתון של המסך
 .2.3יש לבחור בעסקה רצויה
 .2.4בלחיצה על כפתור  Nextנועבר לאתר Travel Fusion

בחירת עסקה מסויימת:

 .3מעבר לאתר Travel Fusion
 .3.1העבודה באתר מחולקת לכמה שלבים ,במעבר ממעבר ה  ALPנחובר לשלב ה  ,Detailsבו נעדכן את הפרטים
הבאים:
 .3.1.1רישום פרטי הנוסעים כפי שמופיעים בדרכון
 .3.1.2אפשרות להוספת שירותים נוספים כגוןף מזוודה ,אוכל)...בתשלום נוסף(
 .3.1.3רישום פרטי כרטיס האשראי של הלקוח  /המשרד
 .3.1.4רישום דוא"ל של הסוכן
 .3.1.5קריאת הודעות חברת התעופה
 .3.1.6לסגירת הזמנה פקטיבית יש לבחור בכפתור  ,Fake Bookingלסגירת הזמנה אמיתית יש לבחור
בכפתור Next

 .4אישור ביצוע הזמנה Confirmation
 .4.1קבלת פרטי הטיסה  /טיסות שהוזמנו
 .4.2ניתן לראות את פירוט המחיר בצידו הימני של המסך
Airlins / Supplier rules .4.3

 .5שלב ה Booking
 .5.1מסך המכיל את כל פרטי ההזמנה  :טיסות ומחיר
 .5.2בסגירת מסך זה נקבל את הדוקט במערכת ALP

 .6מסך הדוקט במערכת  – ALPמסך ה Operation
 .6.1מסך הדוקט מכיל את כל פרטי ההזמנה
 .6.1.1פרטי הסוכן והסוכנות
 .6.1.2פרטי הנוסעים
 .6.1.3פרטי ההזמנה – טיסות

 .7כרטוס
 .7.1לאחר ביצוע ההזמנה באתר  Travel Fusionופתיחת דוקט ב  , ALPהוצאת כרטיס מאתר חברת התעופה.
מומלץ לבצע  Check inבאתר חברת התעופה.

חשוב לדעת !
•
•
•
•
•

 100%דמי ביטול לאחר ביצוע ההזמנה
יש לעדכן את הלקוח על ביצוע  Check inבאתר חברת התעופה .במקרה של  Check inבשדה התעופה,
חברת התעופה גובה תשלום נוסף.
רוב הטיסות ממריאות מטרמינל 1
הזמנה ותשלום עבור טיסות  low costמתבצעים באתר  Travelfusion.ukבכפוף לחוק האנגלי )אי לכך חוק
הגנת הצרכן אינו חל בעסקאות הנ"ל(.
תשלום העסקה בכרטיס אשראי בלבד

