
 
 
 
 

De: "FTG RIO DE JANEIRO" [mailto:rio@ftgp.com.br]  

Enviada em: quarta-feira, 23 de janeiro de 2019 17:56 
Para: PAULO@MDETOURS.COM.BR 

Assunto: SOARES/MARIO MR 18APR2019 GIG CDG 
 

Recibo de bilhete eletrônico  Código de reserva:  KHTZIN  Check My Trip 
 

 

 Data de emissão: 23 JANEIRO 19  Bagagem 
 

 

 Empresa Emissora: AIR FRANCE  

 Cnpj: 33013988/000182  

 Bilhete: 057-3142155069  

-  
 

Passageiro  MR Soares Mario 
(ADT) 

 Agência  FTG RIO DE JANEIRO  

 

-  AVENIDA RIO BRANCO 257  
 

 10 ANDAR - CEP: 20040-009  

 RIO DE JANEIRO  

 Telefone  (21) 2277-2500  

 Email  rio@ftgp.com.br  

 IATA  57501275  

 Website  www.flytour.com  

 Agente  7202  

-  
 

 

Itinerário 

 

 

De Para  Voo Classe Data Partida Chegada Estado (1) NVA(2) NVD(3) Último 
horário 

check-in 

Bagagem (4) Assento  

 

-   
Thursday 18 April 2019  

 
RIO JANEIRO GIG PARIS CDG AF0443 I 18Apr 15:25 07:40 Ok 18Apr 18Apr 14:25 2PC 01B  

  
Terminal 2  Terminal 

2E 
 Base Tarifa  ISFBR  

  
Operado por  AIR FRANCE  Comercializado por  AIR FRANCE  

  
Numero de passageiro frequente  AF 1000884300  

  
Equipment  Boeing 777-300Er Dia da chegada+1  Duration 11:15 (Non Stop)  

  
Flight Meal  Meal, Snack or brunch  

  
-   
Monday 13 May 2019  

 
PARIS CDG RIO JANEIRO 

GIG 
AF0442 O 13May 23:35 05:50 Ok 13May 13May 22:35 2PC 01B  

  
Terminal 2E  Terminal 2  Base Tarifa  OP3BR  

  
Operado por  AIR FRANCE  Comercializado por  AIR FRANCE  

  
Numero de passageiro frequente  AF 1000884300  

  
Equipment  Boeing 777-300Er Dia da chegada+1  Duration 11:15 (Non Stop)  

  
Flight Meal  Breakfast, Meal  

  
(1) Ok = confirmado (2)NVA= Inválido antes de (3)NVD= Inválido depois de(4) Cada passageiro pode despachar bagagem gratuitamente sem qualquer custo adicional, 
como indicado acima na coluna de bagagem.  

 
-  

 
No check-in deve apresentar um documento de identificação com fotografia.   GIGCDG: MAX 2PC Sem custos 

adicionais 
CARRY 9KG 45LI 115LCM  

 
CDGGIG: MAX 2PC Sem custos 

adicionais 
CARRY 9KG 45LI 115LCM  

 
LB = Peso em libras, KG = Peso em Kilos, IN = Comprimento em polegadas, CM = Comprimento em centímetros   A franquia de bagagem e encargos são fornecidos apenas para informação. Descontos adicionais podem ser aplicados dependendo da antecedência das compras ou de 
fatores especiais de viagem, como categoria de programa de fidelidade, militares, cartão de crédito utilizado, compra antecipada na Internet, etc. Atenção, os dados sobre a 
bagagem de mão não estão atualmente disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

http://www.checkmytrip.com/US/retrieve/KHTZIN/SOARES
https://bags.amadeus.com/Display.aspx?r=KHTZIN&n=SOARES
http://www.airfrance.fr/
http://www.airfrance.fr/
http://www.airfrance.fr/
http://www.airfrance.fr/


 

Recibo 
Nome : Soares Mario Mr (ADT)  

 
Número do Bilhete : 057 3142155069  

 
Cód de Viagem : UPFI  

 
Taxa de Câmbio : 3.7615 BRL  

 
Forma de pagamento : CCVI XXXXXXXXXXXX3827 ExpXXXX M048497 : 12311.80  

 
Cálculo da Tarifa : RIO AF PAR1934.50AF RIO1199.50NUC3134.00END ROE1.000000  

 
Tarifa Aérea : USD 3134.00  

 
Tarifa Equiv Paga : BRL 11788.54  

 
Taxa : BRL 119.54BR  BRL 121.98QX  BRL 193.25IZ  

 
 BRL 35.33FR  BRL 53.16FR  
Valor Total : BRL 12311.80  

 
Empresa Emissora e data : AIR FRANCE 23Jan19  

 
Restrição(ões)/Endossos : NON ENDO/ FARE RSTR COULD APPLY  

 
The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.  

 
A emissão média de CO2 por voo(s) é de 1857.89 Kg/Pessoa 
Fonte: ICAO Calculadora de Emissões de Carbono 
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx   

A nossa empresa lhe deseja uma viagem agradável. 
Este documento estabelece a criação do(s) seu(s) bilhete(s) eletrônico(s) em nossos sistemas.  

 
-   O transporte e outros serviços oferecidos pela transportadora estão sujeitos às condições de transporte, que estão aqui incorporadas por referência. Estas 
condições podem ser obtidas junto à transportadora emissora. O itinerário/recibo constitui o bilhete do passageiro para efeitos do artigo 3 da Convenção de 
Varsóvia, exceto nos casos em que a transportadora entregue ao passageiro outro documento, em conformidade com os requisitos do artigo 3. Os passageiros cuja 
viagem compreende um ponto de destino final ou de escala num país que não o da partida, são informados de que podem aplicar tratados internacionais conhecidos 
como a Convenção de Montreal, ou a sua predecessora, a Convenção de Varsóvia, incluindo as suas emendas (Sistema da Convenção de Varsóvia), à totalidade da 
viagem ou a uma parte da mesma, realizada dentro de um país. A estes passageiros, o tratado aplicável, incluindo contratos especiais de transporte incorporados 
em quaisquer tarifas aplicáveis, regula e limita a responsabilidade das transportadoras. Estas convenções regulam e podem limitar a responsabilidade das 
empresas aéreas por morte ou lesão corporal, por perda ou danos de bagagem e por atrasos. 

 

 

O transporte de certos materiais perigosos, como aerossóis, fogos de artifício, e líquidos inflamáveis, a bordo da aeronave é proibido. Se você tem algumas dúvidas 
com estas restrições, pode obter mais informações junto a sua companhia aérea.   
-   Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation 
system provider ( GDS ), with its privacy policy. These are available at http://www.iatatravelcenter.com/privacy or from the carrier or GDS directly. You should read this 
documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for 
interline carriage)   

 


