


Bilhete Eletrônico - Eticket

Informações do Bilhete
Número do bilhete Localizador da Reserva Passageiro Emissão

127 0003705030 YMR3KZ ADT - SOUZA/GLAUBER VIP TUR (AJU)
26/09/2020

Voos
Cia Origem / Destino Voo Esc. Cl. Info Loc Cia

AJU - ARACAJU
23 OUT 16:10

GIG - RIO DE JANEIRO Galeao
23 OUT 18:35 G3 2201 0 O

Bagagem:

Avião: 738
Base Tar: OPOODTZ

YMR3KZ

Tarifamento
Tarifa Taxas DU Total

R$ 409,90 R$ 26,74 R$ 40,99 R$ 477,63

Pagamento
Forma Tarifa Taxas DU Total Detalhes

A vista R$ 409,90 R$ 26,74 R$ 40,99 R$ 477,63 ---

Informações
Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às
condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte
aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a
compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em
qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque
Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
Levar documento original: Carteira de Identidade para vôos nacionais.
Levar documento original: Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados
com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem,
mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6
meses para embarcar.



 


