ĐẠI BIỂU ĐẾN SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI
LƯU ĐỒ HƯỚNG DẪN HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN

Bước 1: Đoàn xuống tàu bay vào nhà ga
Đoàn qua cầu ống lồng hoặc đi xe bus theo chỉ dẫn vào nhà ga để thực
hiện thủ tục kiểm dịch y tế và nhập cảnh.

Khách xuống tàu bay - Sân bay Nội Bài

Đại diện Ban tổ chức Đại hội (BTCĐH) và Liên lạc viên cầm biển
“ASOSAI 14” đứng cạnh Banner và Standee Đại hội ASOSAI 14 đón đoàn
tại đầu ống lồng tiếp xúc nhà ga (tầng 2). BTCĐH hỗ trợ đoàn làm thủ tục
visa cửa khẩu (nếu cần), thủ tục nhập cảnh và bố trí quầy làm thủ tục nhập
cảnh riêng cho các Đại biểu tham dự Đại hội ASOSAI 14.

Logo và Standee đón tiếp Đại biểu tại sân bay Nội Bài

Bước 2: Đoàn làm thủ tục kiểm dịch y tế và nhập cảnh
Đoàn thực hiện thủ tục kiểm dịch y tế, đi qua máy quét tự động đo thân
nhiệt tại 02 điểm đặt máy phía trước khu vực nhập cảnh.

Quầy làm thủ tục nhập cảnh - Sân bay Nội Bài

Bước 3: Đoàn xuống khu vực trả hành lý
Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, đoàn theo cầu thang cuốn xuống
quầy đón khách của KTNN tại sảnh phía Tây tầng 1 (cạnh cửa hàng miễn
thuế) ngồi nghỉ trong thời gian chờ nhận hành lý ký gửi.
Bước 4: Đoàn nhận hành lý
BTCĐH hỗ trợ các Đại biểu nhận hành lý tại băng tải trả hành lý và làm
thủ tục tại các quầy Lost & Found (nếu cần thiết).

Băng tải trả hành lý - Sân bay Nội Bài

Bước 5: Thủ tục thông quan hải quan
BTCĐH hướng dẫn đoàn thực hiện thủ tục kiểm tra hải quan nhập đối
với hành lý tại 02 khu vực trước khi ra sảnh công cộng

Cửa ra - Sân bay Nội Bài

Bước 6: Rời sân bay
Sau khi làm xong thủ tục hải quan, BTCĐH ASOSAI 14 và Liên lạc viên
tháp tùng đoàn ra sảnh nhà ga sân bay, lên xe ô tô về khách sạn.

