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O que você precisa saber sobre alteração na passagem
aérea

Todo mundo adora viajar, e nada melhor que fazer sua viagem tranquilo (a). Então, na maior
parte das vezes, compramos as passagens aéreas com antecedência. Porém, e se houver um
imprevisto e você tiver que alterar a data de sua viagem, o que fazer?

Siga o passo a passo e não tenha problemas na alteração de sua viagem.

1. Veri�que se sua tarifa permite alteração. Na maioria das vezes, as passagens aéreas
compradas em promoções ou na opção mais barata têm tarifas que não permitem
alterações ou reembolsos. Se esse for seu caso, a passagem aérea deverá ser
cancelada e uma nova deve ser comprada – e, sim, se permitido, o cancelamento
também gera custos.

2. Se sua tarifa permite alteração, entre no nosso site eDestinos.com.br e preencha as
informações referentes ao novo trecho e uma nova data no nosso motor de busca, e
pesquise. Lá, você pode observar se a nova passagem aérea será mais barata ou mais
cara que a sua primeira opção. Mas, lembre-se: a nova passagem aérea deve ser pela
mesma companhia aérea do trecho original (exemplo: se sua primeira compra foi pela
Azul, o novo voo que escolherá terá que ser pela Azul também).

3. Com essas informações em mãos, é hora da re�exão. Saiba que toda e qualquer
alteração e cancelamento gera uma multa. Então, além da diferença entre os preços
das passagens aéreas (a antiga e a nova), você deverá pensar nesse custo a mais para
realizar a alteração. Cada companhia aérea tem uma lista tarifária para alterações e
cancelamentos, e os valores estão disponíveis nos sites das linhas aéreas.

4. Já em posse das informações citadas acima, entre em contato conosco para que
possamos alterar sua reserva original para a nova, previamente escolhida por você.
Aqui estão nossos contatos, nossos consultores estarão prontos a auxiliar. Os valores de
multas e diferenças de preço são sempre cobrados em cartão de crédito, mesmo se a
compra foi feita por transferência bancária.

5. Depois desse processo, veri�que sua caixa de e-mail. Você receberá o novo bilhete de
avião, agora com as alterações realizadas. Caso precise alterar novamente, lsaiba que
as regras de tarifas e multas serão referentes a essa nova passagem aérea.

Assim, �ca fácil mudar a data de sua viagem sem dor de cabeça!

ATENÇÃO! Toda alteração tem um custo, e esse custo pode ser bem elevado. Informe-se com
nossos agentes qual é a melhor opção para seu caso.

Gosta das nossas informações? Acesse nosso blog para
inspirações, ofertas e dicas sobre viagem. Clique aqui!

Informações importantes:

Voo de ida e volta: o que acontece ao perder um dos voos?
Recebimento da passagem
Busca de passagens aéreas
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Este artigo tem as informações que você estava procurando?  Sim  |
Não


