راهنمای رزرو هتل
بدون شک یکی از مهم ترین دغدغه هایی که قبل از سفر برای مسافران به وجود می آید ،رزرو محل
اقامت مورد نظرشان می باشد.
سیستم رزرواسیون آنالین آژانس چاپارگشت پارسه این امکان را برای شما فراهم کرده است تا به
راحتی به ارزانترین قیمت هتل ها دسترسی پیدا کرده و رزرو خود را انجام دهید.
فرآیند رزرو هتل در سایت چاپارگشت شامل چند مرحله ساده است .بنابراین اگر قصد رزرو آنالین
هتل در سایت ما را دارید ،مراحل زیر را دنبال کنید.

 ) 1در کادر جستجوی هتل ،با کلیک بر روی شهر مقصد مورد نظر و تعیین تاریخ ورود و خروج ،و
سپس فشردن کلید جستجو  ،لیستی از هتل های موجود در شهر مقصد خود را مشاهده می کنید.

) 2پس از انتخاب هتل مورد نظر ،در صفحه آن هتل اطالعات کاملی از قبیل آدرس ،فاصله تا اماکن
دیدنی ،قوانین و مق ررات هتل ،امکانات و خدمات و هر آنچه درباره هتل باید بدانید ،قابل رویت می
باشد.
در این صفحه شما می توانید اتاق مناسب خود را انتخاب کنید .همچنین با فشردن کلید "نرخنامه
در یک نگاه " نرخ سایر روزهای هفته را مشاهده میکنید تا شما عزیزان بتوانید به راحتی با بررسی
قیمت ،تاریخ مد نظر خود را انتخاب کنید.

 ) 3با فشردن کلید رزرو که در مقابل اتاق انتخاب شده قرار دارد ،آن اتاق را برای مدت اقامت
خود رزرو نمایید.
 ) 4شما وارد مرحله ثبت اطالعات می شوید .در صورتی که قبال در وب سایت ما عضو شده اید
کافیست نام کاربری و رمز عبور خود را در فرم سمت راست وارد کنید .در غیر این صورت با وارد
کردن اطالعات فردی خود در فرم عضویت که در سمت چپ واقع شده است ،همچنین مطالعه و
تایید قوانین و مقررات سایت ،ثبت نام خود را کامل کنید.

) 5پس از دریافت پیامک کد تایید و ورود شما به سایت ،صفحه زیر نمایش داده می شود.

*** نکته قابل توجه این است که اکثر مواقع رزرو کننده ( کاربر ) و سرپرست مسافر یکی هستند
اما ممکن است که این دو با هم متفاوت باشند ،در نتیجه در این مرحله شما اطالعات مسافر ( اصلی
) را ثبت می کنید و سپس کلید "مرحله بعد" را می فشارید.
 )6در مرحله بعد درخواست شما توسط کارشناسان ما بررسی و پس از تایید ،پیامک تاییدیه
برای شما ارسال خواهد شد سپس روی گزینه مرحله بعد کلیک کنید.

 ) 7در این مرحله می بایست اطالعات سایر همراهان را وارد نمایید .اگر قبال از سایت ما خرید
کرده باشید به صورت پیش فرض همراهان قبلی نمایش داده خواهند شد که در صورت همسفر
بودن با شما در رزرو جدید تنها کافیست تیک کنار اسم ایشان را بزنید.

 ) 8در مرحله بعد که تصویر آن را در زیر مشاهده میکنید ،سفارش خود را پرداخت و نهایی خواهید
کرد .و پس از پرداخت میتوانید واچر خود را از سایت دریافت نمایید.
الزم به ذکر است در قسمت درخواست ویژه میتوانید درخواست های خود از هتل مانند ویلچر ...
را ثبت نمایید تا قبل از ورود شما به اطالع هتل رسانده و هماهنگی الزم صورت گیرد.

** در طی مراحل رزرو هر زمان که احساس کردید رزرو خود را اشتباه انجام دادید و یا منصرف
شده اید کافیست بروی دکمه" انصراف " در مرحله اول کلیک کنید.

