


Bilhete Eletrônico
 

Nome do Passageiro MARIA RODRIGUES

Número do bilhete 957 2161708344

 

Voo Classe Origem Destino(s) Saída Chegada Bagagem Assento

LA
3372 H AJU - Aracaju

Santa Maria

BSB - Brasília
Presidente Juscelino
Kubitschek

23/11/2021
05:00

23/11/2021
07:10

Sem
bagagem 3E

 
Data de emissão 20/11/2021 - 07:45

Nome do Passageiro MARIA RODRIGUES

Faixa Etária ADT

Número do bilhete 957 2161708344

LOC (Localizador da reserva) AFZJJK

Formas de Pagamento A vista

Total R$ 1.737,20

 

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após
o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de
tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa
promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos
valores aplicáveis, consulte o seu emissor

 

Orientações para Embarque
·  Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas
em voos internacionais.
·  Não se esqueça de levar seus documentos originais:
·  Carteira de Identidade para voos nacionais
·  Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
·  Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.
·  Proteja sua saúde! Em razão da COVID-19, está obrigatório o uso de máscara facial / EPI para
circulação nos aeroportos e embarque em voos.
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Descubra nossa nova experiência
digital

Com nosso novo Check-in automático Você já não
precisa fazer Check-in!

Compre, coloque e receba dinheiro em nossa
carteira virtual LATAM Wallet

Escolha se prefere receber suas notificações por
WhatsApp ou email

Tudo pronto para sua viagem

Chegue ao aeroporto com antecedência e siga estes
passos:

Deixe sua bagagem no balcão

Se tiver apenas bagagem de mão, vá direto ao controle

de segurança.

Dirija-se ao controle de segurança

Apresente o cartão de embarque e a documentação

para sua viagem.

Procure seu portão de embarque
Confirme-o nas telas do aeroporto ou com nossa equipe

Não se atrase!

Confirm seu grupo para embarcar

Temos grupos de embarque. Confirme seu número e

espere seu número para embarcar.

Informações de bagagem

Bagagem de mão
Apenas se estiver inclusa em sua passagem.

Artigo pessoal
45 cm. de altura
35 cm. de
comprimento
20 cm. de largura

Bagagem de mão
55 cm. de altura
35 cm. de
comprimento
25 cm. de largura

Verifique os artigos proibidos em Minhas viagens.

Bagagem despachada
Apenas se estiver inclusa em sua passagem.

Peso
Até 23 kg por peça

Medidas
Máximo 158 cm

lineares(altura + largura +

comprimento)

Precisa de mais bagagem?
Você pode comprar bagagem adicional entrando em Minhas

viagens ou diretamente no aeroporto.

1. Primeiro dobre aqui

Nº de Compra LA9571441JICT

Maria Rodrigues

LA3372
23 de nov de 2021

Operado por

LATAM Airlines Brasil

Aracaju
5:00 AJU

Brasília
7:10 BSB 113 Reserva AFZJJK

Embarque

4:20 / O embarque finalizará às
4:40

Assento

3E
Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 3
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