
 

                                                 
 

Qantas 
Última atualização 

 01/04/2020 

INVOL 

Situação 
Suspensão de voos internacionais a partir de 27/03 até 31/05/2020. Não haverá custo de diferença de tarifa e 

nem multa, apenas deve ser mantida a mesma cabine. 

Tipo de bilhete 

Válido tanto para bilhetes com ida e volta como para aqueles só de ida. 

Período emissão 

Até 26/03/2020. 

Alterações permitidas 

1 

Realizar nova viagem até 

Invol com viagem iniciada: Realizada dentro da validade do bilhete ou se estiver próximo do vencimento, 

até 30/09/2020. 

Blackout para embarque de 15/12/2020 até 15/02/2021. 

Multa alteração de data 

Invol com viagem iniciada: Sem multa nem diferença tarifária. Deverá ser na mesma classe ou na menor 

disponível, respeitando a mesma cabine. 

Invol sem viagem iniciada: Sem multa, sujeito a diferença tarifária. 

Prazo para remarcação 
Invol com viagem iniciada: Dentro da validade do bilhete ou se estiver próximo do vencimento, até 

30/11/2020. 

Invol sem viagem iniciada: Dentro da validade do bilhete. 

Permite crédito: 

Sim. Caso tenha interesse sobre outras possibilidades para a sua viagem não deixe de entrar em contato com 

a nossa central de atendimento. 

Permite reembolso integral 

Permite remarcação e crédito. Para demais opções, consultar nossa central de atendimento 

 



Voos internacionais suspensos de 01/06 até 

31/07/2020. 

Destinos afetados 

Todos. 

Situação 
Política de reacomodação para passageiros afetados pelos cancelamentos da Qantas com bilhetes emitidos 

até o dia 06/05/2020. 

Período de emissão 

Até 06/05/2020. 

Alterações permitidas 

1 

Realizar nova viagem até 

Poderão retornar até 30/11/2020 ou dentro da validade do bilhete (o que ocorrer primeiro). As viagens de 

baixa temporada terão blackout para embarque de 15/12/2020 até 15/02/2021. 

Multa alteração de data 

Sem nenhuma multa ou diferença de tarifa, desde que a reserva seja feita na mesma cabine. 

Reservar a mesma classe do original ou a menor classe disponível. 

Prazo para remarcação 

Até 30/11/2020 ou dentro da validade do bilhete (o que ocorrer primeiro). 

Permite reembolso integral: 

Permite remarcação e crédito. Para demais opções, consultar nossa central de atendimento 

Permite crédito: 

Sim. Caso tenha interesse sobre outras possibilidades para a sua viagem não deixe de entrar em contato com 

a nossa central de atendimento. 
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