ALFA TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO
Av. Cristiano Machado, 1648 Sala 401 - Cidade Nova - Belo Horizonte - MG
CEP 31260-500- Telefone (31) 3324-9433 / (31) 99562-4372
E-MAIL: alfa.viagenseturismo@gmail.com CNPJ 12.781.411/0001-40
1. No caso de o CONTRATANTE e o PASSAGEIRO não se tratarem da mesma pessoa,
compromete-se aquele a levar ao conhecimento deste o teor destas Condições Gerais, sendo
solidariamente responsável por qualquer ato deste último praticado no âmbito da execução do
contrato.
2. DOS SERVIÇOS CONTRATADOS - Se declara ciente o CONTRATANTE e o passageiro quanto
aos serviços contratados bem como se estes estão ou não inclusos no respectivo preço. Assim,
são considerados "serviços inclusos" aqueles que estiverem expressamente mencionados no
programa. Quaisquer afirmações ou informações prestadas verbalmente sobre a inclusão de
determinados serviços no preço não devem ser consideradas ou aceitas pelo CONTRATANTE e
passageiro, tampouco sugestões de passeios opcionais e de outras referências que não se
encontrem escritas no contrato.
3. Documentação:
3.1 Em viagens pelo Brasil é obrigatório estar portando RG original e em bom estado durante
toda a viagem. Para crianças até 6 anos, o RG poderá ser substituído pela certidão de
nascimento original. Estrangeiros viajando pelo Brasil devem estar portando o seu Passaporte
original.
3.2 Autorizações para menores desacompanhados viajando dentro do Brasil: crianças de 0 a 12
anos incompletos desde que acompanhadas de guardião, tutor ou parentes, como pai ou mãe,
avós, bisavós, irmãos, tios ou sobrinhos maiores de 18 anos, portando documentação original
com foto para comprovação do parentesco não precisam de autorização judicial para viajar. Se
não houver parentesco entre a criança e o acompanhante, este deverá apresentar uma
autorização escrita, assinada pelo pai ou pela mãe, pelo guardião ou tutor, com firma
reconhecida por autenticidade ou semelhança expedido na cidade de embarque constando:
Data e trecho de ida e retorno (se for o caso), bem como o nome e parentesco da pessoa
responsável pelo menor no momento do embarque e do desembarque. Para menores de 5
anos incompletos as Cias Aéreas não transportam desacompanhados de um responsável.
3.3 Vouchers: Este contrato não vale como documento para embarque aéreo, marítimo ou
terrestre. Nem tampouco para hospedagem em hotéis ou utilização de outros serviços
contratados. Para utilização dos serviços contratados o viajante receberá por e-mail pela
agência com 10 (dez) dia útil de antecedência a data de embarque, os documentos necessário
como informações dos bilhetes aéreos, vouchers, hospedagem entre outros, conferindo os
mesmos.
3.4 O CONTRATANTE declara estar ciente que a CONTRATADA e os fornecedores dos serviços
mencionados nesse recibo ficam isentos de quaisquer despesas que venham à ocorrer durante

a viagem e/ou o não embarque dos passageiros descritos nesse recibo, devido à falta da
documentação acima descrita. Estou ciente de que a CONTRATADA não tem qualquer tipo de
responsabilidade na minha situação migratória no(s) país(es) a serem visitados, não se
responsabiliza por problemas em caso de deportação de passageiros e nenhum valor será
ressarcido caso isto ocorra.
3.5. Durante uma viagem, imprevistos podem ocorrer gerando gastos com assistência médica,
odontológica, entre outras. No programa adquirido não está incluído nenhum tipo de seguro.
Para alguns países, a sua aquisição é obrigatória. (como por exemplo, viagens para alguns
países da Europa).
4.0 Cancelamentos, alterações e transferências:
4.1 O CONTRATANTE declara estar ciente que qualquer cancelamento, alteração, solicitação de
carta de crédito ou transferência que desejar realizar para si mesmo ou para qualquer um dos
passageiros desse contrato; o mesmo somente será aceito pela CONTRATADA quando
solicitado dentro da agência, por escrito e protocolado com uma via para o contratante.
4.2 A CONTRATADA não fará a devolução do valor da INSCRIÇÃO no caso de congressos
religiosos, uma vez que a agencia fica responsável em garantir a compra da mesma sem direito
a reembolso quando houver cancelamento. Também não fará a devolução do sinal de 50,00
referente as passagens aéreas para a reserva do bloqueio em grupo, pois a cia aérea após o
bloqueio não faz a devolução desse sinal.
4.3 O contratante declara estar ciente das condições de desistência, transferências,
cancelamentos, solicitação de carta de crédito e no-show (não comparecimento) que constam
no contrato de prestação de serviços do fornecedor /representante da viagem. Reforçamos
que qualquer alteração, cancelamento, transferência, solicitação de carta de crédito ou não
comparecimento do viajante no dia do embarque, acarretará em multas e cobrança de taxas
dos fornecedores dos serviços contratados, conforme contrato dos mesmos. Podendo ou não
haver reembolsos.
4.4 Para todo e qualquer cancelamento, alteração, solicitação de carta de crédito ou
transferência realizada pelo contratante, além das multas cobradas pelos fornecedores, a
CONTRATADA cobrará 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços contratados, referente
encargos administrativos na prestação do serviço de agenciamento. Cancelamento do pacote
com 1 mês de antecedência do embarque implicação em multas de 100% do valor do pacote.
4.5 Nas viagens aéreas, qualquer alteração que exija a reemissão do bilhete, haverá uma multa
determinada pela CIA aérea e/ou seu representante, que deverá ser paga pelo passageiro, cujo
valor varia de acordo com cada CIA aérea /representante.
5.0 Aprovação de crédito / confirmação do pagamento:

5.1 Pagamentos através de depósito bancário serão processados somente após comprovante
de deposito e confirmação do valor em conta corrente. Pagamentos através de cartão de
crédito, somente após a confirmação do fornecedor mediante aprovação da administradora do
cartão. Pagamentos através de boleto bancário e cheques, somente após a confirmação do
fornecedor.
6.0 Bagagens:
6.1 A bagagem despachada é a bagagem que vai ao porão do avião. Em voos domésticos
(dentro do Brasil), cada adulto tem direito a um volume de até 23 kg. Orientamos que a
bagagem de mão seja utilizada para o transporte de dinheiro, papéis negociáveis, documentos,
equipamentos eletrônicos e acessórios (celulares, máquinas fotográficas, laptops, palms,
filmadora etc.), remédios, chaves etc. Informamos que a guarda e a condução da bagagem de
mão é de inteira responsabilidade do Cliente. No entanto, para bagagens de mão e bagagens
despachadas no porão do avião, existem algumas exceções. Portanto solicitamos que entre em
contato direto com a sua Cia Aérea através de seu site ou telefones.
7.0 Diversos:
7.1 Para embarques em voos domésticos, comparecer no balcão da Cia aérea no aeroporto de
embarque com 01:30h (uma hora e trinta minutos) de antecedência ao horário de partida do
voo;
7.2 Para embarques em voos internacionais, comparecer no balcão da Cia aérea no aeroporto
de embarque com 03:00h (três horas) de antecedência ao horário de partida do vôo;
7.3 A maioria dos hotéis no Brasil e no mundo trabalham com as diárias iniciando às 14 horas e
encerrando às 11 horas. Verifique a sua previsão de chegada e saída do hotel;
7.4 Muita atenção a diferença de horário referente a fusos e horário de verão. Os horários
impressos nos vouchers referem-se sempre ao horário local. Muita atenção aos vôos com
embarque na madrugada, pois em sua maioria a sua apresentação no aeroporto se dará no dia
anterior ao embarque.
7.5 A CONTRATADA é uma agência que trabalha com os melhores fornecedores de serviços
turísticos no Brasil e no mundo, apresentando sempre ao contratante algumas opções de
escolha. Fica claro que a decisão final na escolha dos serviços contratados é de livre decisão do
contratante. A CONTRATADA reforça que os hotéis de categoria Luxo, 5 estrelas e resorts, são
melhores que hotéis 3 estrelas e/ou de categoria turística.
7.6 Fica expressamente consignado que, qualquer cortesia a ser concedida pela empresa ora
vendedora, será realizada expressamente no presente contrato / recibo.
7.7 Para pacotes turísticos em vôos em grupo operadora reserva-se o direito de alterar a Cia
aérea, horários de vôo e local de embarque / desembarque, não é possível marcar os assentos

na aeronave com antecedência, somente no momento do embarque, se permitido pela Cia
aérea. Mesmo assim, salientamos que qualquer transporte aéreo está sujeito a alterações
após a compra. Passagens emitidas não poderão ser alteradas; e a sua não utilização
acarretará na perca de 100% do valor das passagens.
7.8 DA INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE - A impontualidade no pagamento de qualquer
parcela, independentemente do motivo, ensejará a cobrança de juros moratórios de 1% a.m.,
correção monetária pelo IGP-M, despesas com cobranças, bem como honorários advocatícios
e custas judiciais, quando a cobrança for a Juízo. Fica o CONTRATANTE / PASSAGEIRO ciente de
que, nesse caso, a CONTRATADA poderá, se a viagem não tiver iniciado tomar providências no
sentido de suspender as reservas realizadas até que a situação seja regularizada.
7.9 Acomodações se tratando de grupo e caravana a agencia fica responsável da separação
quando não houver manifestação da parte do contratante, podendo ser realizadas em quartos
duplos e triplos conforme disponibilidade do hotel.
8.0 ROUBOS, assaltos, perda de documentos, desaparecimento de bens dentro de
apartamentos, entre outros: Recomendamos que todos os objetos de valores sejam
armazenados no cofre de seu apartamento / cabine. No caso de assalto ou perda de
documentos / pertences, o próprio passageiro deverá procurar a delegacia local para registrar
um boletim de ocorrência. A CONTRATADA, as Operadoras, os Hotéis e as Cias Marítimas, não
possuem nenhuma responsabilidade nos casos citados acima, bem como, não se
responsabilizam pelos documentos / pertences deixados em ônibus ou embarcações durante
transfers ou passeios.

