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คู่มือการจองตัว๋เรือโดยสารเฟอร์ร่ี ส าหรับ Agency 

1.เข้าที่ web site บริษัท www.rajaferryport.com  และให้เลอืก click ที่ Travel Agency 

 

2. Log on ใส่ user-id and password 

 

 

 

http://www.rajaferryport.com/
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3. ระบบแสดงหน้าการจองตั๋ว ให้เลือกประเภทตั๋วทีต่้องการจอง 

 

4. ระบุรายละเอียดตา่งๆให้ครบ และกด ค้นหา 
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5. ระบบแสดงรอบต่างๆ พร้อมราคา ให้เลือกรอบเวลาทีต่้องการ 

 

 

6. ท าการเลือกรอบเวลาที่ต้องการ ทั้งขาไปและกลับ และกด ด าเนนิการต่อ 

สามารถclickดูรายละเอียด 
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7.ให้ระบุชื่อ นามสกุล หรือทะเบยีนรถยนต(์กรณีจองตัว๋เรือแบบมรีถยนต์ขา้มฟากดว้ย) กด ด าเนินการต่อ 

 

8. ระบบสรุปรายละเอียดรายการที่จอง 

กรณีต้องการให้ Drop off 

ในเกาะสมุย 
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9. แสดงรายละเอียดเงื่อนไขการจอง ให้ท าเครื่องหมายยอมรับเมือ่อ่านเขา้ใจแล้ว และใส่ตวัอักษรที่ปรากฎ กด ยืนยันการจอง 
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กรณีทีท่่านเป็น Agency แบบได้รับเครดติจากบริษัท ระบบจะข้ามขั้นตอนการช าระเงินและจะแสดงหน้าจอดัง

ด้านล่างนี ้

 

 

กรณีทีท่่านเป็น Agency แบบไม่ได้รับเครดติ(ลูกหนี)้ ทา่นจะต้องด าเนนิการขั้นที่ 10 นี้ 

10. การช าระเงิน  รายการจา่ยผา่นบัตรเครดิตกรงุศรี ใหก้รอกรายละเอียดตามค าแนะน า 
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11. เมื่อท าการช าระเสร็จเรยีบร้อย ระบบจะแสดงใบยืนยันพร้อมรายละเอยีดที่จอง สามารถส่ังพิมพ์ออกPrinterได้ เพื่อใช้เป็น

หลักฐานในการมาใช้บริการ 
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12. การพิมพ์มีใหเ้ลือก แบบพิมพ์ให้ลูกค้าจะไม่แสดงราคา  แต่ถา้เลือกพิมพใ์บจองจะแสดงราคาด้วย 

ดังนั้น Agency ควรเลือกพิมพ์แบบให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าถือมาใช้บริการต่อไป 
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13. การviewดูข้อมูลการจองของ Agency ให้เลือก My Booking 

 

 

14. ระบบจะแสดงรายการท่ีจองทั้งหมดของ Agency ถ้าต้อง view ดูให้เลือก view รายการท่ีต้องการ 

 

กรณีที่เป็น Agencyแบบได้รับเครดิต 

ท่านสามารถเปลี่ยน แก้ไข ยกเลิก การ

จองได้ตามเงื่อนท่ีบริษัทก าหนดไว้ 
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15. ระบบจะแสดงรายละเอียดการจองทีเ่ลือก viewดู 

 

 

16. เมื่อจบการใชง้านให้กด Log out ออกจากระบบ หรือกดปดิ browser ก็ได ้
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มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ 

CALL CENTER  0276-8211-2 and 092 247 3423-5 

เวลา 8.00 – 18.00 น. ทุกวัน 

หรือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  02 277 4488 ต่อ 304 

หรือ Email callcenter@rajaferryport.com 

 

mailto:callcenter@rajaferryport.com

