
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN

GXNJTL

SAI

09:40Qua. 03 de ago. de 2022 

BSB Brasília (BR)

Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek

Duração
1h 40

Econômico

CHEGA

11:20Qua. 03 de ago. de 2022 

GRU São Paulo (BR)

Aeroporto Internacional Guarulhos

Inclui mochila ou bolsa Inclui bagagem de mão Não inclui bagagem para despachar

Passageiro

957218431624602159737550Pimentel, Dayane

Número de eTicketIdentidadeSobrenome/s, Nome/s

Seu número de reserva é:

987454208000

Use este número para administrar sua reserva com Decolar

Destino:
São Paulo (BR)

Ida 

LATAM Airlines 
Group
Voo 3255

Nº de reserva: 987454208000

Você também pode entrar em contato com a 

gente pelo 0800 721 6527
Administre suas reservas pelo app do Decolar! 

Disponível em Android e iOS



Política de alterações e cancelamentos

Alteração de data ou itinerário
O que acontecerá se eu quiser mudar a passagem antes da viagem e o voo ainda não tiver saido?
A companhia aérea te cobrará R$ 275.00 como multa pela alteração. E cobraremos R$ 51.61 de taxas administrativas (por cada adulto). É importante destacar que se 
a passagem nova for mais cara que a original, deve-se somar a diferença tarifária entre ambas.

O que acontecerá se eu quiser mudar a passagem e não tiver me apresentado no aeroporto?
A companhia aérea te cobrará R$ 275.00 como multa pela alteração, R$ 360.00 por não apresentar-se e além disso, cobraremos R$ 51.61 de taxas administrativas 
(por cada adulto). É importante destacar que se a nova passagem é mais cara que a original, deve-se somar a diferença tarifária entre ambas. Além disso, se sua 
viagem incluir mais de um trecho, a companhia aérea poderá cancelar os trechos seguintes.

Cancelamento
O que acontecerá se eu quiser cancelar a passagem antes da viagem e o voo ainda não tiver saído?
A passagem não é reembolsável.

O que acontecerá se eu quiser cancelar a passagem e não tiver me apresentado no aeroporto?
A passagem não é reembolsável.

Os custos informados se aplicam a cada passageiro adulto e estão convertidos á moeda local segundo o câmbio do dia. Os valores devem ser pagos á vista. As 
alterações e os cancelamentos, em caso de ser permitidos, podem ser realizados até 24 horas antes do embarque e durante um ano a partir da data da compra. As 
taxas de serviço a companhia cobrados na reserva original não serão reembolsados.

Tenho direito a desistência?
Você deve levar em consideração que o transporte comercial no Brasil é regido por um conjunto de normas, entre as quais se encontram a Resolução 400 da Agência 
Nacional da Aviação Civil e a Resolução 4282 da Agência Nacional de Transportes Terrestres, as Normas Internacionais da IATA (International Air Transport 
Association) ("Normas Aeronáuticas"). Essas normas trazem regramento específico sobre o Direito de Arrependimento, motivo pelo qual fica a cargo das companhias 
aéreas estabelecer as condições de cancelamento, o que acontece sem a intervenção da DECOLAR. A Resolução 400 da Agência Nacional da Aviação Civil 
estabelece que você poderá exercer o Direito de Arrependimento desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da realização da compra, sendo certo que as 
companhias aéreas podem determinar em suas condições de cancelamento que esta regra somente se aplica para compras feitas com antecedência igual ou superior 
a 07 (sete) dias em relação à data do embarque. Por isso, consulte as condições estabelecidas pela companhia aérea antes da aquisição de seu bilhete aéreo.

Lembre-se de chegar ao aeroporto  antes do horário de saída do seu voo.2 horas

Sua reserva também está em Minhas Viagens
Planeje e fique por dentro de tudo o que você precisa saber sobre sua a reserva em Minhas Viagens. Acesso disponível pelo site ou pelo app 
Decolar.

Nº de reserva: 987454208000

Você também pode entrar em contato com a 

gente pelo 0800 721 6527
Administre suas reservas pelo app do Decolar! 

Disponível em Android e iOS



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.

Bagagem incluída em sua tarifa
Bagagem de mão

1 Bolsa ou mochila pequena (Debaixo do assento da
frente)
45 cm. de altura, 35 cm. de comprimento y 20 cm.
de largura

1 Bagagem de mão 10 kg (Compartimento superior)
xp_boardp_web_main_trip_handLuggage_dimensions

Revise a lista de elementos restritos em nossa Central de
Ajuda

Caso precise de bagagem adicional, compre-a em Minhas
viagens ou no aeroporto.

1. Primeiro dobre aqui

Nº de Compra LA9570704APMQ

Dayane Pimentel

LA3255
03 de ago de 2022

Operado por

LATAM Airlines Brasil

Brasília
9:40 BSB

São Paulo
11:20 GRU 191 Reserva GXNJTL

Embarque
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Assento

18C
Economy
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