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, AI R LI N E S 

TAM Linhas Aéreas S/A 

Rua Verbo Divino N° 2001 . andares: 3º conj . 31 e 32, 4º oonj. 41 e 42, Sºconj . 51 e 52, 6º conj . 61 e 62. a• conj . 81 e 82, 
10º conj . 101 e 102, 12º conj. 121 e 122, 13º conj. 131 e 132, 15º conj. 151 , 16º conj. 161, 17º cooj. 171 e 172, 

Edifício Condomlnio Espaço Empresarial Nações Unidas. Châcara Santo Antonio. CEP 04719-002, São Paulo / SP 
CNPJ {M.F.) N° 02.0 12.862/0001 -60 - INSCR. Est. Nª 112.347. 127.11 6 

Informação sobre sua passagem 
Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido. 
No dia da sua viagem. não é necessário levá-lo com você. 
Tenha em mãos apenas o código de reserva e a clocumentação de embarque. 

~ agt~ PAULO ANNI 

Descrição do pagamento 
~ çio ~ çkal 

BRL O 

Forma de pagamento 

~--~·---~[:;,:;::] ,,, ,,, Detatie das taxaselou~stos Passagem 
Tarifa equNalen1e am moeda de 
pagam,mto 
Taxase/ouimpostos(2) BRL 70,39 BRL BR 70,39 (Taxa de embarque vôo doméslie<>) 

Totalpa,ugem 

Totalpago 

Itinerário 

LA3161 

~~~po< 

LA3188 

~ a~po< 
Al~lnes Bra&II 

SÃO PAULO BRASILIA BRASÍLIA TER 
CONGONHAS IKTL. 23-NOV-21 

BRAS[LIABRASILIA 
INTL. 

SÃO PAULO 
CONGONHAS 

BRL 3fl1 ,19 

BRL 3fl1 ,19 

TieR 
23-NOV-21 

OUA 
24-NOV-21 

Economy · O OOSXON1 

Eoonomy- A GY10(0N1 Assento não 
selecionado 

-c1 .. pach ada 

Somente 
inclu i a 

bag~mde 

lnclu i a 
bagagemde 

mão 

• lnk>fmaçlo Importante: Se voc:ê ou algum de 11et.11 acompanhantes IMlf alguma necesaldade espacial . Informe-nos quando 1or 1az8f a sua rel8fVa em at(I 48 horas 
anIes do seu voo. ligando para o Contact Cen18f pelo 4002-5700 (capitais) e 0000 570 5700 (IOdo o BfasM). 

• Se a sua bagagem de mão excedei o limile de tamanho e peao. voc:ê ier, a opçio de 8'1l'M-la no po<ão do avião por um custo ex1ra. Se você decidir não fazê-lo. não 
poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela cusiódia da mesma. 

• Informação importante: Lembre-se que os voos denuo do Bfasil, com origem ou destino em São Paulo. podem operar no aeroporlo de Guarulhos (GRU). Congonhas 
(CGH) ou Vkacopos (VCP). 

• Antes de viajar. verifique as reslriçóes de acesso para 05 diferentes pal!181 em tunçio do suno de coW:1-19. 
• Quando sua vóag&m ti"9f conedo com troca de aeropor1o voc:ê serã responsJ,"81 pelo l ranspor1e entre eles. Confüme a distãncia. garanUI que voc:ê terã 1empo 

suficianta para pegar sua bagagem despachada a levã·la com você e defina como serl klitoo uajeto entre O!I aeroportO!I {ta.d. Onibus. etc). 
• Nio&easqueçadeverificar 05beneflcios da suacategoriasevoc:êlorummeno-0Gold. GoldPlus. Platinum. Black ou BlackSignature. 

Detalhe companhias aéreas 

N' dev6o 

LA 3161 

LA3188 

Unha ..... c,pe,-.ctora 

LATAM Airines BrõlSil 

LATAM Airines Brasil 

Unha ..,..e~Lallz..:lora 

LATAM Airlines Brasil 

LATAM Airlines Brasil 
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Informação local 

• Paravoo1domé11k:o!I : 
DenIroó0 Chile: 2horas an1asó0voo (3 horusevoot HlfllerYOandopara Balrnacildaou Puma Arena1) 
D9ntroó08rasll: 2:30hor11an1asó0voo 
Den1roóOEquadof : 2horuantesóOV00 
D9ntrodaCo!Ombla: 2horasantHóOVOO 
Denllo óO Peru: 2:30 horas antes óO võo (3 horas se voot estfller YOando de Uma) 

• Para voo1 lntemaclonal1: 3 hor11 se voot HIÍYfl YOando da COIOmbla • • horas de qualquer outro pal1. 

Bagagem permitida 

B agagem deapachMla (lraniaporU,do no con,pa,tlfflln!O 61 e-o- do avtlo) 

A lar~a: LIOHT; OOSXON 1 

lnelulsomentaabaoagemdemlo. 

lnelultomllltaabaoagemdemlo. 

Se voot viaja com bagag&m 1Sl)lcial (ar1igot aaportlvot, mt1sical1 • IUdioYlsua,1), 1niom.-,.,. sobra u aspaeilie~• de transporia • eusto no OlWlUllL 

cabine (lran'flO/UdO • bofdo do avlioJ 
Em cabffla Ec:onomy, pode-M transponar Wvi-a de eusio: 
• Em v0011 de, pa,aa dentro do Brasll:uma peça denomblmo 10 kg. Emoutrosvoos, opaso 10 kg. Emambotoa casos , a ba9agam de mio podesar 

armazenada not oompar1imanI0 1uperto,1s da cabina. Aa diman,õas mbimas slo 55 an x 35 cm x 25 cm (llllura x la,g,ura i 1spas1Ura), lncluITTdo bollOI, rodas a alças 
0tJHfV• que o as.paço na cabine• limijado a podamol transferir 1Ua ba989elll para o bagagairo 9ratui tama,11a, am caso qua as madidas mAxlmas sejam raspaltada1. Se as 
medidas permitidas nlo fo,am cumpridas, a ba989elll poóll M< transferida para o bagagalro a as1ar, 1ujaila a oobfanças, masmo na sala da embarqua. Revise os 1ermo1 a 
condJçõas am www.latam.com 

• Um artigo pessoal (bolsa , laplop ou bolsa de babt). o qual dever• M< armazenado abai.o do IISHfllO na sua Irante, a manos qua você estaja santado ao lado de uma salda 
de amargêflciaou na pnmaira r~a. 

Elementoa de valor nlo permttidoa 
No transporte de bag8{18m, a companhia LATAM nlo assume rasponsabifidadas 
alémdos limitasestabalacido1porlai , pelaperda,danoouex1ravlodeobja101frà{leis 
a/ou de aI10 valor. 1an10 comardal como pessoal (ex: jólas. artigos ale1f6nicos, et<:.). É 
racomandàvel transporta, astas objatos como baljag&m de mio, para manter sampra a 
custód ia dos masmos. 

NOTIFICAÇÃO SOBRE MERCADORIAS PERIGOSAS: É proibido o transporta de 
certas mercadorias perigosas a bofdo da aaronave. como aB1ossól1, 1090s art~icla ls e 
liquidos lnnam!Vfll. Para asc:larecimentos sobre as fBSlrições, inkll'me-se a1ravés dos 
nossoscanaisdevandasoudifatamentanonossosite. 
• ElanlafltosproibldosparaS8famtranaportadosam1Uabagagam: ~ 
• As n.didas de segurança aspacial1 apficltve,is à sua bagagam de mio am cartas 

rotas . ~ 

Condições de sua passagem segundo as tarifas pagas 

• A p111a9am que voct comprou poda n lar compo1t1 por voo, com tarffu dl11lntn, cu]u r119ulaman~6e• podam ..,. dlllrantn. 

• Em vla9an1 lnternaclonal1 • domnllcH, para ramarcar ou 10Ncllar rNmbollO d1 pan 119Bm, ..,., aplicado a r119ra d a tarifa mal, ra11Jlta. 

• A H g ulr m011ram01 H regulamantaç6e1n1ocladH1 1ua v lll9Bfl', CalO lanha dúvldu, entra no non o 1111 ou Ngue para o nono Contact Cantar. 

ESTADIA MfNIMA REQUERIDA 
A tarifa: UGHT: ODSXONl 

• VoetntoIamrestriçõe1 dedatuparav1&gen1 

• Voetn&otemrastriçõe1 dedatupara vlll{lan1 

~ ÔES DE VIAGEM 
Atarll1 : LIGHT:ODSlCONl 

• Voct nAotamra•trlçõe1 dedatasparavlegan• 

ESTADIA MÁXIMA PERMmOA 
Ata,111 : LIGHT: OOSlCONI 
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• Voctna\otemre.iriçõesdedatasparavlage,,• 

Ramarc:aç6H 
0 Ve,i!ique asprincipalscondições para realizaralte<açõesde acordo com seu ~w,e,àrlo. 
0 Se ainda não começou a sua VÍilg8ffl e deseja realiza< uma alte<ação, as laritas dos IIOOII que lhe ofereceremos serão a1 taritas disponNeis no momento da alteração a 1ua 

viagem 00\lerll cumprir com todas as oondiçón destas novas tarifas 
0 Se ili IIOOU alguns trechos da VÍilg8ffl a deseji, realizar uma alteração, lha ota<eoa<emos as lirias de IIOOII disponlva,s no momento em que fa:z a compra das passagens 

Nesta caso, a nova lfiagem também deva ~a cu~ com tOOils as condições das lamas. 
0 Se a tarifa original permila al!eraç,õas e no momento de fazer a alteração ,ai taritajli não eslà mais disponival ou não cump,a com as regulamentações originais, você pOdarll 

teraeasso aumanovataritapagandoa clila<unÇa. 

Nãopermi1aa11eraç,õ11ante1daho<adovoo 
NAo permitea l1eraç,õ11depoi1 daho<adovoo 

REEMBOLSO 
o Ve,itique as principais condições para laz8f reembolsos de 800fdo com seu ltll'llll'àrlo. 

Nlopermitealteraçõesantesclaho<adovoo 
Nlopermitealteraçõesd8!XM9claho<adovoo 

o Ainda que sua passagem não pa,rmila reembolso, voct tem o difeilo de aolicrw reembolso d11 1uas de embarque. lanha em mente que, em alguns pafaas, uma tar~a por 
serviço 41 cobrada na ho<a da compra a que esta valor não 41 r-.bolúval. 

o Você podar li IOllci1ar o reembolso de suas passagens na HÇio Administre HUI 110011 do nosso 11ta. 
0 Você poda pedir o reembolso lmegral ela 1ua passagem, d8lda qua laça a 1olicnação a141 24h lpol o receblmenlo do comprovan1a, a que a compra lanha ocorrido pelo 

mano17dlasantasdada1adovoo. 
0 Se os.eu voo 41 in1emacional e voct escolier uma tarifa que permle umi, po,c.nlagem ou o lolal do reembolso. !&Ma em consid81'açio que você 90 poclerll aolici1ar o 

rva~soan1asdoho<àriodesaldadoprmeirovoodeseuibneràrio. 
0 A porcentagam da ruembojso corresponde ao valor da 1arita liquida sem imposlOs. 
0 Se o pagaman10 tNe, sido feito em dinheiro, o reembolso serà leito por meio de transferência bancària a uma conta em moeda local, de acordo com o cllmbio oficial v'9en1e 

nadatada500oCi1aÇão 
0 TAXA DE EMISSAO DE RESGATE: 5er6 cobrado uma taxa na en-óssio de resgate em PllSlll!IBnS resgatadas com po,,!01 po, cada segmento a po, passageiro quando a 

anta<::ipaÇão de compra seja menora90dias em IIOOSnaeionaisa 120dills paravoosinternaciona,it. O p;1$sageiro tem o direito a~ãodessa taxa quando ocorra um 
C;lr'IC(liamento do ltinerarlo ou se aplique a Resoluçio ANAC 400. 

NAoparm l11ree~110 Niop&rmitereernbolso 

Informações Gerais 

o VALIDADE OA PASSAGEM:O prazo da validada ela passag&m. de 1 ano. O prazo ser6 conuido da seg~la lorma. Pua passagem não utilizada: a panir da dai a da 
comp,a ou da ramaicação : Pa<a viagens Jà lnlciMas: a parti, dada1a do prwneiro emba<qua a: Pere viagens COff11(adas com pon!OS: a validada ser6 de 365 dias a contar da 
datada emissio 

0 CHECK-IN: Poupa seu 1empol Faça seu Chaclt•in no nosso webs.ite, escolha seu assanlO" e impmla seu ca,tjc, de embarque. Se viajar sozinho com a bagagem de mão, 
passediretamanteàsalade emba,que.ServiçodisponNefantre72e2horas.mtasdeseuvooingressandosuaidanticladeeseuobdigoderesarva. lnlorme•sesobre 
oondiçóesde Ched<-in e restrições da rolas em nossowebsita. Lembre la,:a,ochack-in comanteoedência nowebsite dalinhaffíaaque 0parasau1100 

•A esoofha do assento poclerll \(Ir ,:,.,s10 conforme tll'ila escollida, mas não se p,eocuptc, se não w&< pr81a<êneia po, assento iremos alribuw para você um assento comum, de 
manelraalaa16riaesemcustoduranteoCheck-inonline 
• NECESSIDADES ESPECIAIS:5e voct tiver uma neceuodada e$plClal, antra em oon1ato com nosso Contact canter ou lojas com a antecedência requ&rida. Sua 

necessidade astar, ,ujaita à rota a~ da pa,sagem COff11"adl. 
• MENDRES DE 2 ANOS SEM DIREITO A ASSENTO: Podem tran'tl(Ntl1 sem nenhum wsto, ademll\l, um cllrlnho desmont.Aval ou uma cadeira de beW apropriada para 

viagen s am avllo, no companimento de carga do avião ou na cabina, aujallO a dllpOlllbilldada da eapaço 
o USO DA PASSAGEM (No ahow): As pa1sagan1 compradas com mall de um voo pracilam ser utilizadas na 01dem cronolOglca, não sendo "°"lval nlo u~llzar um voo. e 

realizar o 1100 sagulnte. Em viagen1 lnternadonala, caso voct nioruWza um voo. OI IIOOII seguintes serão canceladoa au1omatlcaman1e. Se voc6 tem uma viagem dentro do 
BrasM, com lrechos de Ida a volta, e não pudar utiliza< o m1cho de Ida, ao canal em que voct COff1l"OU sua passagem tsite LATAM. ~• de viagem, LATAM 
Travei), ou pela nossa Can1ral de Vendas, LATAM Pas1 e SerAços sobra o seu não comparecimanlo 1141 o ho<àrlo de pa,lida do voo, para que possamos man1er a sua volta 
ativa. Não havendo esta comunicação, o IIOO de re,omo ser à cancelado eutoma1icaman1a, para rea!rd•b, serll cobrada a tua da rema<caçio, e posslvel diferençe de 1ar~a 

0 ASSENTO: COm as tar~as PIOITIO ou Llght, voct pode COff11"8' um assenlO ou um asaan10 padrio. Sa e sua la<~a to, Plus, voct poda escolher um assento padrão 
sem custo ou paga, por um assento Sa voct comprou ume 1arita Top ou• ciente Platinum. Blaclt ou Blad< Signa1ure, pode escolher o assento que deseja sem 
custoadicional,Vocêpodeselecionarseuassanloem~ 

o DOCUMENTAÇÃO PARA EMBARQUE: O passageiro. ,aspo,,sllvef po, apresanlar•aa a cumpri, com toda e documanlação <8QU8rida p.1ra Ingressar ou sair 08 um 
d8te,minado pais, ra.:ão pala qual recomandamos anlrar em oonlato com o Consulado do pais que Yisitarà, 

0 IMIGRAÇÃO EM ESCALAS: Se o seu \/00 liz8f uma e$1::alil antes do cktslino final, in!Olffla-se se• na,;essllrio la.za, imigração, para contar com toda a documentação legal 
requerida 

• 0Sdescontosempassagen1paracrianças sãocalculadossobraomon1an1eclatarita, excluindotaxas poroombu$1N&1 1..,..:x>:sios. 
• ACÚMULO DE PONTOS LATAM PASS: lntorme-H no nos,o slle IObra as taritas que p&rmilem IICÍIITIUIO de pontos. 
• ERRO ND PREENCHIMENTO DO BILHETE:St,a pll$$agem 41 pe$10al a intranslertvef. Para correçiodl nomes con,ulte nos~ cantral de atendimento 
• Para mal• ln1ormações leglli1, _,se nosso contra10 de transporta aérao ht1p•:J1Www.latam.eom'pl_bl/lransparencia/00ntrato..ie-transpor1e-aeraol 

qualquer dÜVldl poltarlot, pot l avor COll'Mlnlqu.-aa com o ConllCI cantat OlOO 570 5700) ou Vllill nos.a 

Por resoluçllo, o Grupo LATAM AlrtinH S.A. 1116 autorizado a não amitor nota fiscal. Este • Mlmllnle lntormativo. 
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( Voltar Cartão de Embarque 

o e 
Paulo 
Anni 
Plat inum 

Embarque às 

M•~IH 
Portão fecha às 
06,05 

Assento 

7( 
Economy 

Ordem para embarque 
Grupo 2 

Portão 

8 
Confirme nas telas do 
aeroporto 

'? Voo LA 3161 1 23 nov. 
Operado por LATAM AIRLINES GROUP 

CGH 06:25 
São Paulo 
Terminal 1 

Reserva: VNCCAD 
SEQ 109 

BSB 08:10 
Brasília 

Adicionar a 
.. Apple Wallet 



( Voltar Cartão de Embarque 

o e 
Paulo 
Anni 
Pla t inum 

Embarque às 

-,1111 
Portão fecha às 
1450 

Assento 

7D 
Economy 

Ordem para embarque 
Grupo 2 

Portão 

24 
Confirme nas telas do 
aeroporto 

'i' Voo LA 3188 1 24 nov. 
Operado por LATAM AIRLINES GROUP 

BSB 15:10 
Brasília 
Terminal 1 

Reserva: VNCCAO 

SEQ 46 

CGH 16:50 
São Paulo 

Adic ionar a 
aia Apple Wallet 


