SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE VIAGEM

CONTRATADA: American Travel Operadora Turística, CNPJ: 10.896.384/0001-26.
AGÊNCIA DE VIAGENS INTERMEDIADORA: .................................................................................................................................................
CONTRATANTE:
RESPONSÁVEL............................................................................ NOME DO PAI OU MÃE:............................................
CPF................................................RG........................................ÓRGÃO EMISSOR............................................................
DATA DE NASCIMENTO.....................................TELEFONE ( )........................CELULAR ( )....................................
ENDEREÇO....................................................................................Nº........................BAIRRO. ............................................
CIDADE...................................................UF..............CEP......................................................................................................
E-MAIL......................................................................................................................... ............................................................

DESTINO DA VIAGEM: ............................................................................................................................. ............................................................
DATA DE EMBARQUE: ............................................................................................................................. ...........................................................
DATA DE RETORNO: ..................................................................................................................................................................... .......................
NOME DOS PASSAGEIROS: ................................................................................................................................................................................

Serviços Turísticos Contratados:
Venho, por meio deste, solicitar o cancelamento de viagem, declarando que estou plenamente ciente das condições
especificadas no contrato celebrado quando da aquisição da viagem, que inclusive possuía cláusula intitulada DO
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, em que declarei, para todos os fins, que li, entendi e
aceitei os termos do contrato sem opor quaisquer ressalvas, acatando todas as cláusulas e condições, porque o
mesmo consubstancia tudo o quanto livre e conscientemente foi pactuado. A seguir será transcrita as disposições
do contrato referentes ao cancelamento e desistência.
I - Condições Específicas da viagem:

1- DA DESISTÊNCIA E DA RESCISÃO DO CONTRATO:
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1.1 - Parte Aérea.
No caso de desistência dos serviços turísticos adquiridos, em relação à parte aérea, fica o CONTRATANTE ciente
de que em voos regulares, as passagens são emitidas com tarifas especiais, reduzidas, implicando certas restrições
(endosso, mudança de rota, reembolso etc.). Após a formalização do cancelamento pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA efetuará a solicitação de reembolso junto ao FORNECEDOR AÉREO e o CONTRATANTE
ficará sujeito às penalidades previstas nas regras tarifárias, podendo inclusive não ocorrer o reembolso. E, em caso
de reembolso, este somente será feito após o ressarcimento do FORNECEDOR AÉREO, dentro do prazo que
poderá variar de 120 a 180 dias a contar da data do cancelamento e de acordo com procedimento adotado pelo
FORNECEDOR AÉREO, não tendo a CONTRATADA nenhuma interferência ou responsabilidade por este
procedimento. A CONTRATADA não é responsável ainda pelo valor da comissão da AGÊNCIA DE VIAGENS
INTERMEDIADORA, que deverá ser tratada diretamente com a mesma.
1.1.1 - Em caso de voos fretados e/ou bloqueios para grupos, as companhias aéreas não realizam reembolso.

1.2. Parte Terrestre.
Em caso de desistência dos serviços turísticos adquiridos, em relação à parte terrestre, excluindo-se os itens não
reembolsáveis mencionados no item 1.2.1, a CONTRATADA efetuará ao CONTRATANTE o reembolso do valor
devido calculado sobre o total efetivamente recebido (parte terrestre), excluindo-se o valor da comissão da
AGÊNCIA DE VIAGENS INTERMEDIADORA, que deverá ser tratada com a mesma, bem como despesas
administrativas e valores já pagos aos fornecedores.
O reembolso ocorrerá dentro do prazo que poderá variar de 120 a 180 dias a contar da data do cancelamento.

1.2.1. Não são reembolsáveis, os seguintes itens: (quer seja em caso de abandono, da não utilização de qualquer
serviço confirmado por qualquer motivo ou por cancelamento após a assinatura do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
- Tickets, ingressos para parques, show, eventos e demais atrações.
(Os ingressos listados a seguir, além de não serem reembolsáveis, possuem uma política de venda especial:
Os ingressos Discovery Cove, Blue Man Group, Kennedy Space Center, Shows da Broadway, Shows e
Cirque du Soleil, devem ser pré-pagos para que posteriormente ao pagamento sejam efetuadas as reservas.
Por se tratarem de parques e shows com limites de ocupação, ficam sujeitos a confirmação após o
pagamento do mesmo. Caso não confirmem, o valor pago será reembolsado em sua totalidade sem qualquer
tipo de multa, porém, uma vez que tais ingressos sejam confirmados os mesmos não poderão ser
cancelados, pois cobram multa total).
- Traslados.
- Tours.

1.3 - Na ocorrência da desistência serão deduzidas as seguintes despesas administrativas, observada a cláusula
anterior, cujo prazo será contado da data do início da viagem, na seguinte proporção:
a) Com 30 dias ou mais: 10 % (Dez por cento)
b) Com 29 dias até 21 dias: 15% (Quinze por cento)
c) Com 20 dias até 07 dias: 20% (Vinte por cento)
d) Com menos de 07 dias: 50% (Cinquenta por cento)
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1.3.1 - Além das despesas administrativas acima, serão descontados os valores já pagos aos fornecedores para
garantir reservas, pois a CONTRATADA, é somente intermediária na contratação de serviços turísticos, ficando na
posse transitória dos valores recebidos, porque depende de terceiros para a efetiva execução destes serviços, tais
como transporte aéreo, marítimo e rodoviário, bem como hospedagem, receptivo, restaurantes e outros serviços
contratados, além ainda das tarifas bancárias, em casos de financiamento, descontados pelas Instituições
Financeiras nas intermediações de pagamentos.

1.4 - A CONTRATADA reserva-se o direito de cancelar os serviços turísticos contratados, quando comprovada a
inadimplência de qualquer parcela.

1.5 - Ocorrendo a desistência do turista, em qualquer fase ou etapa, após início da viagem, não haverá a devolução
de valores, tampouco qualquer bonificação para o desistente.
1.6 - O presente contrato poderá ser rescindido em caso de inadimplência no pagamento dos valores ajustados neste
contrato, sendo que quanto à devolução de valores pagos serão aplicadas as mesmas regras atinentes a desistência
do contrato previstas nos itens anteriores deste tópico, além da incidência de uma multa no valor correspondente a
10% do valor do pacote adquirido.
1.7. - Para que o CONTRATANTE possa usufruir do roteiro adquirido, deverá estar rigorosamente em dia com
seus pagamentos, sob pena da rescisão do contrato conforme disposições ajustadas neste contrato.

____________________, ____ de ____________ de 20___.
(LOCAL e DATA)

________________________________

________________________________

Contratante / Solicitante

Carimbo e Assinatura da Agência de Viagens
Intermediadora
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