FICHA DO PASSAGEIRO
ROTEIRO: _____________________________________________________________
DATA: __________________________________________________________________
DADOS PESSOAIS:
Nome Completo:
Endereço:
Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

Telefone Residencial:

Whatsapp:

Celular:

Celular:

Data de Nascimento:

Idade:

RG:

Órgão Expedidor:

E-mail / Facebook:
Obs: Informar o número da Certidão de Nascimento apenas no caso do passageiro menor de 11 anos e 11 meses não ter o RG:

Certidão de Nascimento nº:

Nome:
Nome:

CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA:
Telefone:
Telefone:

INFORMAÇÕES MÉDICAS:
Tem alergia a alguma medicação? ( )Sim
( ) Não
Qual?
Faz tratamento ou é portador (a) de alguma doença? ( ) Sim ( ) Não
Qual?
Usa alguma medicação? ( ) Sim
( ) Não
Qual?
Já sofreu alguma cirurgia? ( ) Sim
( ) Não
Qual? ______________________________________________________________________________________________
Quando?
INFORMAÇÕES DO EMBARQUE:
Local:
Cidade:
OBS:
Atesto que as informações são verdadeiras - Ass:

IMPORTANTE:
✔ Anexar à ficha do passageiro o xerox do RG – frente e verso
✔ No caso das crianças com até 11 anos e 11 meses que ainda não tenham RG, anexar o xerox da certidão
de nascimento.
✔ É autorizado apenas as crianças com até 11 anos e 11 meses a viajarem com a certidão de nascimento,
caso ainda não tenham o RG. Crianças acima dessa idade, já é obrigatório o RG.
✔ No dia da saída do roteiro adquirido, é obrigatório apresentar os seguintes documentos:
- Crianças até 11 anos e 11 meses que ainda não tenham o RG – Certidão de Nascimento,
- Crianças com 12 anos completos ou mais – RG Original,
- Adultos com 18 anos ou mais – RG Original ou CNH.
✔ Menores de 18 anos, só poderão viajar desacompanhados dos pais ou responsável legal mediante
apresentação da autorização de viagens com assinatura do responsável reconhecida em cartório.

POLITICA DE RESERVAS E CANCELAMENTOS DE VAGAS:
➳ A vaga só ficará reservada e confirmada após o pagamento da primeira parcela. Vagas sem entrada estão sujeitas a
cancelamento, caso o pagamento da primeira parcela não seja cumprida na data agendada pelo cliente.
➳ Em caso de desistência ou cancelamento da vaga feita pelo cliente, o valor percentual a ser restituído será de acordo
com a normativa nº 161 de 09 de Agosto de 1985, da Embratur:
→ 90% até 31 dias do início da viagem;
→ 80% de 21 a 30 dias do início da viagem;
→ 0% a menos de 20 dias do início da viagem.
➳ Se por motivos particulares, o cliente não puder comparecer no dia da viagem paga, o mesmo também terá a opção de
apresentar outra pessoa que irá em seu lugar, porém, dentro do prazo de 7 dias antes da data da saída da viagem. Após
esse prazo, não será permitida a troca de passageiros e não haverá restituição do valor já pago conforme a normativa nº
161 de 09 de Agosto de 1985 descrita acima.
➳ Não nos responsabilizamos pelo impedimento do embarque por falta da apresentação dos documentos corretos (Para
crianças com até 11 anos de idade e que ainda não tenham o RG, será necessário a apresentação da Certidão de
Nascimento Original. Para crianças com 12 anos ou mais e adultos será obrigatório a apresentação do RG Original e para
maiores de 18 anos, além do RG, também poderão apresentar a CNH. Para estrangeiros será obrigatório a apresentação
do Passaporte).
➳ Levando em consideração os fatores climáticos e imprevistos, damo-nos o direito de alterar o roteiro em sua ordem e
conteúdo sem prévio aviso para melhor aproveitamento da viagem por parte de todos os presentes no roteiro.
➳ Em caso de adiamento (pela Tirelli Turismo) por conta dos fatores climáticos, será oferecido uma nova data ou valor
será convertido em crédito para ser utilizado em qualquer outro de nossos roteiros.

✔ Autorizo a Tirelli Turismo a utilizar minhas imagens em meios de divulgação tanto nacional quanto
internacional, tais como, jornais, revistas, redes sociais, TV, veículos de comunicação, entres outros que
julgar necessário, sem pagamento de ônus pessoal.

Data: ______________________________________________________________________________________
Assinatura do Responsável: _____________________________________________________________
www.tirelliturismo.com.br

