


Bilhete Eletrônico - Eticket

Informações do Bilhete
Número do bilhete Localizador da Reserva Passageiro Emissão

957 2162870608 XIZZOJ ADT - DANIEL/JOAO MR VIP TUR (AJU)
01/12/2021

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

BSB - BRASILIA
02 DEZ 21:30

AJU - ARACAJU
02 DEZ 23:40 LA 3373 0 H

Família: Light

Bagagem:

Avião: 320

Base Tar: HJ0X0N1

XIZZOJ

Assentos
Passageiro BSB AJU

ADT - DANIEL/ JOAO MR 05C

Pagamento
Forma Total Detalhes

A vista R$ 1.798,89 ---

Informações
O s voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de A LTERAÇÃO  VO LUNTÁRIA  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 legis lações aplicáveis. A lgumas 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 PASSAPO RTE, VACINAS e V ISTO S que possam ser necessários para sua viagem devem ser

consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. V erifique essa necess idade 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.

E-mail automático, não responda esse e-mail



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 LA9578487XKTV

Joao Daniel

LA3373
02 de dez de 2021

Operado por

LATAM Airlines Brasil

Brasília
21:30 BSB

Aracaju
23:40 AJU 109 Reserva XIZZOJ

Embarque

20:50 / O embarque finalizará às
21:10

Assento

5C
Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 3
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