
TERMO DE RESPONSABILIDADE – CLIENTE:_____________________ 
 

 Parabéns por sua escolha: Disney com New York é a viagem dos sonhos. Obrigado por confiar na TIA 

JU / VOYAGER TURISMO para cuidar da sua viagem.  

Para que tudo corra bem, vamos precisar da ajuda dos passageiros e de seus responsáveis nos seguintes itens: 

 

 PRIMEIRO PASSO: Providenciar com urgência o passaporte, sem ele não é possível fazer o 

requerimento do Visto Americano. 

 SEGUNDO PASSO: Providenciar o Visto Americano, OBRIGATÓRIO PARA VIAGENS AOS 
ESTADOS UNIDOS.  A Voyager Turismo está apta a dar informações necessárias e ajudar em toda a 

parte burocrática para o visto americano. Cabe aos pais procurar a agencia para as devidas informações. 

 TERCEIRO PASSO: Entregamos no ato da compra um kit com os documentos abaixo relacionados. 
Os documentos em negrito devem ser preenchidos e devolvidos no prazo máximo de 10 dias. 

 Ficha comportamental – devolver preenchido e assinado 

 Autorização médica – devolver preenchido e assinado 

 Condições gerais – devolver preenchido e assinado 

 Questionário para preenchimento do formulário DS-160 (Visto) – devolver preenchido 

 Lista de documentos para a solicitação do visto 

 Sugestões de roupas 

 Ficha de cálculos e extras opcionais 

 Modelo de autorização de embarque 

 Roteiro 

 QUARTO PASSO: Os documentos acima, destacados em negrito, deverão ser devolvidos preenchidos 

no prazo máximo de 10 (dez) dias após a compra. 

 QUINTO PASSO: Providenciar as seguintes cópias autenticadas assim que possível – MÍNIMO 30 
DIAS ANTES DA VIAGEM: 

 2 Cópias autenticadas do passaporte (página da foto) 

 2 Cópias autenticadas do visto 

 2 Cópias autenticadas da Carteira de Identidade 

 2 fotos 3 x 4 

 SEXTO PASSO: A documentação acima deverá ser entregue na agência assim que prontos, ou seja, 
com possível antecedência.  

 SÉTIMO PASSO: Nosso meio de comunicação será através de e-mail, portanto nos forneça um que 
seja visitado diariamente, pois sempre teremos novidades sobre a viagem. A não leitura do e-mail 

informado nos isenta de reclamação por eventual falta de conhecimento de algum prazo ou informação. 

 OITAVO PASSO: Faltando 60 (sessenta) dias para sua viagem, favor providenciar AUTORIZAÇÃO 

DE EMBARQUE através de modelo já entregue, com firma reconhecida por autenticidade. 

 NONO PASSO: Você precisa estar ciente do roteiro que adquiriu, para isso leia atentamente tudo, 
diferenciando o que está incluído e o que é opcional, sendo que os opcionais serão encaminhados cerca 

de 40 (quarenta) dias antes da viagem para sua escolha; estes deverão ser encaminhados para a agência 

o mais rápido, após recebido. 

 DÉCIMO PASSO: Para que tudo corra bem e sua viagem seja um sucesso, siga todas as nossas 
instruções, mantenha-se sempre em contato e esclareça todas as suas dúvidas. 

 

Atenciosamente, 
 

EQUIPE TIA JU / VOYAGER TURISMO      

37-3222-1845             www.voyagerturismo.com                  

 

Declaro que li, entendi e concordo com o termo acima: 

 

___________________(____), _____ de _____ de_______ 

 

________________________________________________ 

NOME: 
 

http://www.voyagerturismo.com/

