TERMO DE ADESÃO E CONFIRMAÇÃO DE VIAGEM
ROTEIRO: _______________________________________
DATA DA VIAGEM: _______/_______/_______ VALOR DA VIAGEM: _______________________________
NOME COMPLETO:
IDENTIDADE:

ÓRGÃO EMISSOR:

CPF:

TEL:

DATA NASCIMENTO:

CEL:
PROFISSÃO:

PASSAPORTE: (INCLUIR LETRAS):

VALIDADE:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP:

CIDADE:

ESTADO:

E-MAIL:

NOME DO ACOMPANHANTE:
IDENTIDADE:
CPF:

ÓRGÃO EMISSOR:
DATA NASCIMENTO:

CEL:

LOCAL DE EMBARQUE:
FORMA DE PAGAMENTO:
ENTRADA:
VALOR FINANCIADO:

Nº DE PARCELAS:
VALOR DA PARCELA:

CONDIÇÃO DE NEGÓCIO: Se desistir da viagem faltando mais de 30 dias desembarque, concordo em pagar o valor de 25% para ressarcimento de
despesas. Se desistir da mesma, menos de 30 dias antes, assumo pagar a totalidade dos valores para a NOVA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
ME, para ressarcimento de: Hotéis, Ônibus e outras despesas já efetuadas (caso apresente outra pessoa viajante, o valor será considerado).
DECLARO: Que recebi informações sobre: Cobertura do seguro saúde, sugestão de bagagem, o que levar e não levar, conhecimento do roteiro, o
que inclui e não inclui, opcionais, especificação do ônibus, conforme programação. Mínimo de 25 passageiros para a realização da viagem. Caso a mesma
seja cancelada, por insuficiência de viajantes, os valores pagos serão devolvidos.
BAGAGEM: É opcional fazer um seguro das mesmas, pois não existe cobertura, em viagens rodoviárias internacionais por furto, extravio ou perda,
inclusive bolsas e objetos pessoais a NOVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI ME, fica isenta de ônus ou indenizações, se por opção pessoal,
descumprir as recomendações e sugestões fornecidas. DOCUMENTOS: É obrigatório e de responsabilidade do viajante, para todas as idades e deverão
estar dentro das exigências nacionais e/ou internacionais, até a data da viagem. É facultado à NOVA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI ME,
promover ajustes, melhorias, inversões, alterações e cortes que forem necessários para a segurança do grupo, item que terá prioridade: Eventuais
cancelamentos ou mudança de roteiro, por força maior, alheia a vontade da NOVA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI ME, e não será de
responsabilidade da mesma e não dará direito a descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado e elaborado
antecipadamente dentro de situações normais de clima, tráfego e política e qualquer decisão terá como prioridade a segurança dos viajantes. OBS:
Autorizo o uso de imagens (fotos) para divulgação n o site e/ou Facebook, Instagram e outras redes sociais da Agência NOVA AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISM O EIRELI ME, bem como no mural da mesma e publicação no jornal local de abrangência regional.

DATA ___________/__________/___________
__________________________________________
NOVA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI ME

_________________________________________________
CLIENTE

