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Voos domésticos 100% onlines*. 

(*) Para voos com outras companhias aéreas, entre em contato com os canais oficiais da agência de viagens 

para consultar política específica. 

Tipo de bilhete 

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

Alterações permitidas 

1 

Período de embarque 

Voos no periodo de 01/08 a 31/12/2020 (mesma regra vale para voos compreendidos entre 01/03 e 

31/12/2020) 

Realizar nova viagem até 

A nova data poderá ser até 330 dias a partir da data de solicitação, conforme disponibilidade de inventário. 

Multa alteração de data 

Sem multa, sujeito a diferença tarifária se houver. 

A solicitação de remarcação deverá ser realizada antes da data de embarque original. 

Prazo para remarcação 

330 dias a partir da data de solicitação.  

A solicitação de remarcação deverá ser realizada antes da data de embarque original. 

Permite alteração de itinerário sem multa 

Sem multa nem diferença tarifária. 

Sobre NOSHOW: 

Caso não tenha interesse em viajar na data programa, o passageiro deverá entrar em contato com a agência 

de viagens antes do embarque para verificar as opções de remarcação ou crédito oferecidas pela companhia 

aérea.   No caso de no-show Aplicam-se as penalidades conforme regra tarifária. 

 

Voos internacionais 100% onlines*. 

(*) Para voos com outras companhias aéreas, entre em contato com os canais oficiais da agência de viagens 

para consultar política específica. 

Destinos afetados 

Todos os destinos internacionais 

Tipo de bilhete 

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



Alterações permitidas 

1 

Período de embarque 

a) De 01/03 a 30/11/2020. 

b) De 01/12/2020 a 31/03/2021. 

c) De 01/03 a 31/12/2020. 

Realizar nova viagem até 

A nova data poderá ser até 330 dias a partir da data de solicitação, conforme disponibilidade de inventário. 

Multa alteração de data 

Sem multa. Será cobrada diferença tarifária quando a alteração da data for da baixa temporada para a alta 

temporada (meses de julho, dezembro, janeiro e feriados, incluindo véspera e dia seguinte ao feriado). 

Permite alteração de itinerário sem multa 

Sem multa, sujeito a diferença tarifária. 

Sobre NOSHOW: 

Caso não tenha interesse em viajar na data programa, o passageiro deverá entrar em contato com a agência 

de viagens antes do embarque para verificar as opções de remarcação ou crédito oferecidas pela companhia 

aérea.   No caso de no-show Aplicam-se as penalidades conforme regra tarifária. 
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