Hướng dẫn làm Check In Online
GHI CHÚ : “Check In Online” này là một điều cần thiết, quý thân hữu thử cố gắng làm. Nếu vì lý do nào mà
làm không kịp hay không được thì cũng có thể làm tại bến tầu trước khi boarding.”
1. Step #1 : Mở email của CruisesOnly
(hình bên) có subject là “Final Payment
Confirmation” đã được BTC chuyển
đến mỗi người đứng tên cabine hồi đầu
tháng 6/2011.
Bấm vào “Click here”, 1 window mới
có tên “Passenger Booking Search” sẽ
hiện ra (hình dưới).
Điền First Name và Last name. Lưu ý :
ghi đúng như tên ghi trên passport (coi
ví dụ trong hình). Bấm vào “Continue”
nếu thấy có error message viết “We are
unable to find you in our database.
Please …” thì thử hoán đổi vị trí của
middle name. Ví dụ : “Dzung Trong
Nguyen” đổi lại thành “Dzung Nguyen
Trong” hay “Trong Dzung Nguyen.
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2. Step #2 : Bấm vào “View invoice” và check box “I accept …” trước khi bấm vào “Continue” (nơi 3 mủi tên đò)

Lần lượt sẽ có 2 windows mở ra :
 một cái “Cabin Invoice” (coi hình trong step #3)
 và “Thank you for your information” (hình dưới).
Trên window “Thank you
for your information” có
mấy cái links (“Learn
More About Pre-Cruise
Forms”), nếu quý thân hữu
có bấm vào thì sau cùng
cũng đưa tới Step #4, như
mô tả dưới đây. Do đó đề
nghị bỏ qua các chi tiết
trong windows “Thank you
…” này, tiếp tục qua Steps
#3 và #4.
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3. Step #3 : Trong Invoice để ý số Reservation number

4. Step #4 : bầm vào đây https://book.princess.com/cruisepersonalizer/ sẽ thấy hình dưới. Điền chi tiết cá nhân.
Lưu ý : First name và
Last name giống như
Step
#1.
Boarding
Number
là
số
Reservation
number.
Sau cùng bấm vào “Sign
In” sẽ có window
“Cruise
Personalizer”
(hình dưới).

5. Step #5: Lần lượt bấm vào “Passenger
Immigration” của từng người rồi điền chi
tiết cá nhân kể cả thẻ tín dụng (credit
card).
Cruise xử dụng chi tiết về thẻ tín dụng này
để phát hành Cruise ID Card.
Mỗi người có một ID card, vừa được dùng
như boarding pass lên xuống tầu, vừa là
thẻ tín dụng Shipboard Account để mua
bán trên tầu (nếu có).
6. Step #6 : Sau khi hoàn tất quý thân hữu
có thể in Boarding Pass. Tuy nhiên với đa
số chúng ta, chưa có cabin assignment, trên boarding sẽ thấy mục “State room” còn bỏ trống. Luggage Tags
cũng vậy, chưa có số phòng State room. Do đó tạm thời chưa cần in ra.
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