PANDUAN TRANSAKSI TIKET PESAWAT VIA APLIKASI TTR MULTI PAY
(ANDROID)
•

Buka aplikasi TTR Multi Pay yang ada di Smartphone anda dan masukan username
dan password untuk login.

Pilihan Sekali Jalan / PP

•

Klik tombol Penerbangan untuk melakukan pemesanan tiket pesawat

Kota Asal

Kota Tujuan

Tanggal Keberangkatan

Jumlah Penumpang :
Dewasa ( >12Tahun)
Anak Anak ( >2Tahun)
Bayi ( <2Tahun)

Pilihan Maskapai

•

Jika sudah memasukan Rute, Tanggal dan Jumlah penumpang, selanjutnya pilih
maskapai yang anda inginkan. (contoh Sriwijaya)

1 Kode pesawat
menunjukan
penerbangan direct

Klik disini untuk melihat
Pilihan Kelas sisa kursi dan
harga tiket

2 atau lebih kode
pesawat
menunjukan
penerbangan transit

Huruf Menunjukan
Subclass Pesawat,
semakin ke kiri harga
semakin murah dan
semakin ke kanan
harga semakin mahal

Angka menunjukan sisa
kursi yang tersedia tiap
subclass nya. Klik subclass
yang di inginkan untuk
melihat harga

Jika sudah muncul dan ingin
memilih Penerbangan tersebut
klik ceklis kotak kecil putih di
bawah rute, lalu klik tombok
lanjut untuk melanjutkan
pemesanan

•

Klik lingkaran kecil di sebelah maskapai untuk memilih penerbangan.

Detail Penerbangan yang
di pilih

Isi data penumpang

Isikan nama penumpang sesuai dengan ID Pengenal,
baik KTP, SIM, atau Passport
Ketentuan input nama penumpang
Jika 1 suku kata, Nama dengan dan Belakang di
samakan
Jika 2 suku kata, isi seperti biasa
Jika lebih dari 2 suku kata, 1 suku kata pertama di isi
nama depan, sisanya di isi di nama belakang di
gabung tanpa spasi

•

Jika sudah isi nama penumpang, selanjutnya isi kontak detail

Kontak detail untuk email direkomendasikan
menggunakan email travel dan untuk nomor
HP menggunakan nomor Konsumen. Agar jika
ada info dari maskapai terkait penerbangan
nya delay, reschedule ataupun refund,
sebagai pihak travel terima info melalui email
dan konsumen dapat info melalui sms /
telepon

•

Jika semua sudah di input, selanjutkan klik tombol booking untuk melakukan
reservasi. Tunggu beberapa saat system sedang melakukan reservasi

•

Jika sudah barhasil, akan muncul pesan seperti di atas. Untuk detail, klik kode
booking atau ke menu -> Penerbangan -> Lihat Booking

•

Klik “Pilih untuk melihat detail penerbangan

Batas bayar menunjukan Time
Limit Pemesanan

Detail Penerbangan

Detail Penumpang

Detail Harga
Back : Untuk kembali ke menu
sebelumnya
Show NTA : Untuk menampilkan harga
Net To Agen (NTA)
Tiket : Untuk issued tiket / pemesanan

•

Jika detail penerbangan dan data penerbangan sudah benar, selanjutkan untuk
proses issued / pembayaran silahkan klik tombol tiket, nanti akan vertifikasi dengan
memasukan password login id anda.

