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Regras para cancelamento parcial para tarifa restrita Ida e Volta 
obrigatória:

✓ Em caso de necessidade de cancelamento de apenas um dos trechos, o agente de viagem 
deverá seguir o fluxo enviado.

✓ Regra aplicável somente para os voos domésticos, não se aplica para voos internacionais.
✓ O procedimento deve ser feito antes do horário de partida do voo de ida.

Exemplo: Horário do embarque: 10h00 cliente pode cancelar a ida (R400) e será cobrada a taxa 
de cancelamento até  às 10h00, mantendo o trecho de volta sem cobrança. Cliente será 
cobrado da multa de No-Show: a partir das 10h00  capítulo II. Seção I. Art.19 (Resolução 400 da 
ANAC).

✓ Taxas deverão ser aplicadas de acordo com a regra de família de tarifas adquirida para o voo 
cancelado e não será aplicada nenhuma taxa ou multa para o voo mantido. (Lembrando que se 
trata de tarifa com restrição ida e volta obrigatória, portanto o valor a ser reembolsado será 
correspondente à taxa de embarque).

✓ Se o cliente solicitar o cancelamento do voo de Ida e manter o voo de volta, certifique-se que o 
voo de ida foi cancelado corretamente para que o voo de volta não seja cancelado 
automaticamente.



Importante conferir:

✓ Confirmar os dados de segurança da informação: nome do passageiro, data e trecho;
✓ Se houver mais de um cliente na reserva e o cancelamento não for para todos os passageiros 

realize a divisão do PNR antes de seguir com a alteração;
✓ Verificar a família de tarifas dos trechos existentes, analisar as regras e verificar as restrições 

para a solicitação. 
✓ Informar as regras da tarifa vigente para ao Cliente;



Para consulta de restrição tarifária, verifique a Base tarifária (FARE BASIS) 
de cada trecho
Acesse o link https://b2c.voegol.com.br/minhas-viagens/consulta-de-
regras-tarifarias

https://b2c.voegol.com.br/minhas-viagens/consulta-de-regras-tarifarias


Insira a base tarifária que consta no VRC e clique em Buscar. 
Irá constar qual a restrição tarifária para aquele trecho consultado.
OBS: Consulte os 2 trechos, para seguir o próximo passo



1 É importante analisarmos alguns detalhes antes de prosseguirmos com a 
reemissão

✓ Família da tarifa e data de emissão 
necessário analisar para informar 
ao passageiro a regra da tarifa para 
alteração/cancelamento

✓ Restrição Tarifária
✓ Valor da tarifa para estimar o valor 

das multas caso seja aplicável a 
nova regra (multa em percentual)

✓ Tipo de passageiro necessário para 
saber usar o Same Reissue ou 
Diferent Reissue



2 Para iniciar o cancelamento conforme a solicitação do cliente, selecione em 
Itinerário o voo a ser cancelado e clique em Excluir.



3 O sistema nos exibe uma mensagem de aviso padrão, informando que se a 
reserva possui Ancillary, EMD ou SSR associados ao segmento e pergunta se 
queremos continuar. Clique em OK.



4 Selecione primeiro o VCR e clique em Reemitir > Voluntário

Apesar de se tratar de um cancelamento, 
como o passageiro vai voar um dos trechos 
é necessário fazer a reemissão voluntária 
do bilhete para o trecho que permanecerá 
na reserva



5
Em Opções Reemissão/Reembolso selecione as opções Reemitir > Reemissão 
Voluntária > Cálculo automático e o VCR.
Em seguida, confirme a seleção e clique em OK.



6 Confirme a Seleção Nome e clique em OK



7 (Tela 20) O sistema nos exibe uma mensagem de aviso padrão, informando 
Alterar Reserva Agora? Selecione a opção Não.



8
Na tela 20 deverá aparecer apenas o trecho que ficará ativo na reserva. 
A base tarifaria e o valor deve ser preenchido manualmente conforme original. 
Preencha nos campos Tarifa Base e Quantia conforme exemplos. Clique em 
Atualizar confirme o que foi preenchido e selecione Preço no campo Ação.
Clique em OK.

Neste exemplo, como não teve alteração no 
trecho de retorno, a base tarifária e o valor 
permanece o mesmo original



9
Na tela 30 é possível identificar que o sistema não aplicou a multa 
automaticamente, aplique a taxa de cancelamento manualmente de acordo com a 
regra tarifária para o trecho da ida e preencha o valor da taxa em Taxa por 
Mudança e clique em Atualizar.

Tarifa

A taxa de cancelamento é de acordo com a 
regra tarifária



10
Após concluir o procedimento da etapa 9 observe o campo valor total.
Deste valor deduza a taxa de embarque e preencha o valor residual no 
campo Outro imposto manualmente, clique em Atualizar.

Taxa embarque

Valor total

Para inserir o valor do Outro Imposto, basta 
tirar do valor TOTAL a taxa de embarque 
conforme exemplo 



11
Concluído todos os passos observem que o campo valor total corresponde ao valor 
da taxa de embarque. 
Informe ao passageiro o valor da taxa de embarque que será devolvido referente 
ao trecho cancelado. 
Após a confirmação do cliente, selecione em Ação a opção Gravar e clique em OK. 

O Valor da tela 30 é referente a remarcação 
de 1 VCR, ou seja, a devolução nesse valor é 
por passageiro da mesma categoria

Taxa embarque



12 Agora que já retivemos todas as transações, a mensagem A transação é retida. 
Concluir a troca é apresentada. Cliquem em Sim.



13 Confirme em Tipo a opção Troca clique em OK.



14
Para selecionar a FOP (forma de pagamento) a ser devolvida preencha no campo 
Reembolso 1 o número correspondente como exemplo abaixo FP1.
Quando a Fop original for faturada basta só confirmar os dados e valor.
Após selecionar a opção adequada em Ação, marque a opção Ticket e clique em 
Ok.

FOP Cartão de CréditoFOP Faturado



15 Em Instruções TKT, confira o valor a ser reembolsado. 
E em Ação, selecione a opção Ticket e clique em OK.



16 O VCR foi reemitido, selecione Redisplay PNR After end Transaction e clique em 
OK.



17 O novo Ticket está emitido somente para o segmento da volta, para visualizar 
selecione o VCR e clique em Exibir.



18 Observe que o 1° VCR contém os dois segmentos com Status TROCA e o novo 
VCR contém agora somente o segmento ATIVO com Status OK.

1° VCR

2° NOVO VCR



19 TK do reembolso é a confirmação do reembolso



20 De volta à tela principal adicione o remarks e clique em OK e use o CTRL+E no 
teclado para salvar a reserva. 

Importante mencionar no remarks:
✓ Quem solicitou o reembolso
✓ Solicitante ciente de multas e taxas 

conforme regra tarifária
✓ Que o solicitante está ciente de prazo 

para reembolso




