
 

Quais são os modificadores de Focalpoint 
Shopping que posso usar com uma reserva 
aberta? 
Identificação da Resposta 29071  

Quais são os modificadores de Focalpoint Shopping que posso usar com uma reserva aberta?

Usando Modificadores de Preço e Disponibilidade 
Quando usados em conjunto, os modificadores de preços deverão ser especificados em primeiro lugar e separados usando 

o modificadores de disponibilidade ++ como separador. 

Modificadores de Preço 

Todos os modificadores de preços que funcionam com as entradas de tarifamento FQ, FQBB, FQBC, FQBA e FQA poderá 

ser usado com o Focalpoint Shopping. 

Nota:  Você deve separar os modificadores de preço por uma / (barra). 

Exemplos 

  

Novos modificadores de preços 

Dois novos modificadores de preços foram introduzidos para serem usados com o Focalpoint Shopping.  

  

Modificadores de Disponibilidade 

Você precisa colocar dois ++ antes de cada modificador de disponibilidade. 

Formato: Descrição: 

FS*STU Focalpoint Shopping para tarifa de estudante. 

Nota: Todos os tipos de passageiros pode ser 

usados nesta entrada. 

FS*C09/ACC* Criança de 9 anos acompanhada de adulto 

FSP2 Para 2 passageiros apenas 

FSTE Sem Taxa 

FSS1-3 Apenas segmentos 1 ao 3 

FQ:P Apenas tarifas privadas 

FS++-BUSNS Melhor tarifa para cabine específica 

FS*STU/P1/TE/:P Focalpoint Shopping para tarifa de estudante, 

passageiro 1, sem taxa e apenas tarifas privadas. 

Nota: Você deve separar os modificadores de preço 

por uma / (barra). 

Formato: Descrição: 

FSALL Todos os segmentos incluindo os não confirmados 

FSMnnn Tarifa máxima desejada, e.g. FSM350 

Nota:  Assume a moeda local da agência. 

Formato de entrada: Descrição: 

/BA Companhia aérea de preferência 

/CX# Companhia aérea específica 

/BA/LH/BD Preferência por até 3 companhias aéreas 

/UA-/AA-/CO- Excluir até 3 companhias aéreas 

  Especificar a aliança 
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Exemplos de Formatos com as opções 

Nota:  Consulte o HELP  do Galileo ou o Guia de formatos online para todas as entradas dos formatos disponíveis.  

 

//*A 

//KL 

//*S 

//*O 

Star Alliance 

KLM/NWA Alliance 

SkyTeam 

OneWorld 

//*S- Excluir a aliança 

  

.D 

.C 

.SI 

.SO 

.DI 

Tipos de vôo 

Direto e sem paradas (non-stop) 

Apenas vôo com conexão 

Apenas conexões com interlines 

Apenas conexões online 

Duas conexões interlines 

-FIRST 

-BUSNS 

-ECON 

Preferência de Cabine – First Class 

Preferência de Cabine – Business Class 

Preferência de Cabine – Economy Class 

  

.M 

.N 

.E 

.M# 

.N# 

.E# 

Horário 

Tem preferência por Manhã (Morning) (0001-

1000) 

Tem preferência por Tarde (Noon) (1001-1600) 

Tem preferência por Noite (Evening) (1601-2359) 

Apenas vôos de Manhã 

Apenas vôos de Tarde 

Apenas vôos a Noite 

.DXB Especificar cidade de conexão 

.JED- Excluir cidade de conexão 

DT23 Hora da partida (apenas para itinerário 

reservado) 

AT23 Hora da chegada (apenas para itinerário 

reservado) 

JT48 Tempo de viagem (apenas para itinerário 

reservado) 

Nota:  maximo de 99 horas é permitido 

-10 Busca por dias mais cedo do que reservado 

#5 Busca por dias mais tarde do que reservado 

M Considere todos os aeroportos na origem e 

destino da viagem 

MLHR Limita a busca dos aeroportos 

I Itinerário como reservado 

Formato: Descrição: 

FSS1-3++/BA Segmentos 1 ao 3 apenas com uma empresa 

aérea especifica 

FS*YTH/P1/S1.2++/BA Tipo de passageiro "Youth", passageiro 1 

apenas, segmentos 1 e 2 apenas com uma 

empresa aérea específica 
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