
   
 

   
 

 
 
JEUNESSE VIAGEM DE INCENTIVO EUROPA 2023: PHUKET 
 
PERGUNTAS FREQUENTES  
Este documento não é independente do documento POLÍTICAS DE VIAGEM JEUNESSE. 
 
LOCAL E DATAS 
Phuket, Tailândia 
Datas: 6 – 10 de Agosto de 2023 
 
PERIODO DE QUALIFICAÇÃO 
12:01 a.m. ET 1 de Outubro de. 2022 – 12:01 a.m. ET 1 de Abril de 2023 
 
 

 DATAS IMPORTANTES A RECORDAR* 
 
PRAZO RSVP: Sexta-feira, 5 de Maio de 2023, 11:59 p.m. ET 
O prazo RSVP é o prazo não só para o seu RSVP, mas também para quaisquer solicitação de hóspedes ou 
solicitações de transferência de viagem. 
 
PRAZO DE CANCELAMENTO: Quinta-feira, 6 de Julho de 2023, 11:59 p.m. ET 
Se cancelar após esta data ou confirmar que está a participar e, em seguida, não comparecer à viagem, 
SERÁ cobrada uma taxa de cancelamento, conforme indicado no Documento de Políticas de Viagem da 
Jeunesse. 
 
PRAZO DE ENVIO DE SOLICITAÇÃO PARA TRANSPORTE AEROPORTUÁRIO: 20 de Julho de 2023, 11:59 
p.m. ET 
 
PRAZO PARA ENVIO DO VOUCHER DE PASSAGEM AÉREA: 30 de Agosto de 2023, 11:59 p.m. ET 
 
*Consulte o Documento da Políticas de Viagem Jeunesse para obter mais informações sobre prazos. 
 
 
 
 



   
 

   
 

 

 QUALIFICAÇÃO & RSVP 
 
COMO SEI SE SOU QUALIFICADO(A) PARA UMA VIAGEM JEUNESSE? 
Consulte o documento Formas de se Qualificar que se encontra em JeunesseTravel.com para obter 
detalhes sobre como se qualificar. Dentro de aproximadamente 15 dias após o encerramento do 
período da promoção, se você se qualificou, além de um e-mail notificando-o para RSVP, você também 
verá um botão RSVP ao lado da viagem em Relatórios/Relatórios de Distribuidores/Europe Jeunesse 
Travel Trip 2023 Phuket. 
 
É importante compreender que existem vagas limitadas disponíveis para as nossas Viagens de Incentivo 
Jeunesse para cada região. As eliminatórias finais serão baseadas em nossas três maneiras de se 
qualificar. 
 
Para definir os ganhadores, um ranking dos Distribuidores dentro de cada categoria – Pontos de Viagem, 
Ciclos e Qualificação de Classificação – serão priorizados pelos mais altos em cada categoria, e os 
qualificados finais serão determinados pela Jeunesse. Tal ocorrerá quando terminar o período de 
qualificação. Se você ganhou a viagem, você a verá em sua página de Viagem Jeunesse em seu  Joffice™ 
dentro de aproximadamente 15 dias (cerca de duas semanas) após o encerramento do período de 
qualificação. Ganhar a quantidade mínima de Pontos de Viagem NÃO garante o seu lugar na viagem. 
 
 
APÓS SER NOTIFICADO(A) DE QUE GANHEI A VIAGEM, COMO FAÇO RSVP? 
Quando o período de qualificação terminar e você tiver sido confirmado como qualificado, por favor 
clique no botão RSVP ao lado da viagem em Relatórios/Relatórios de distribuidores/Europe Jeunesse 
Travel Trip 2023 Phuket e siga as instruções em seu convite por e-mail para se registrar através do 
formulário RSVP online. Se você não recebeu um convite por e-mail, entre em contato via 
Incentives@JeunesseHQ.com. Pedimos-lhe que forneça o maior número possível de respostas às 
perguntas de registo. Isso nos ajudará a proporcionar uma experiência maravilhosa para você e seu 
convidado, caso traga um. 
 
TENHO QUE EFETUART O RSVP ATRAVÉS DO SISTEMA RSVP, OU POSSO APENAS ENVIAR UM E-MAIL? 
Queremos ter certeza de fornecer uma experiência incrível e perfeita para você; por isso, pedimos que 
todos efetuem o RSVP através do sistema RSVP, pois as perguntas são específicas para você e sua 
viagem! O sistema RSVP também inclui políticas e isenções para você revisar, a fim de garantir que 
esteja ciente das informações essenciais que precisamos partilhar consigo e seus hóspedes. Portanto, é 
muito importante que você efetue o RSVP através do sistema RSVP. Não podemos aceitar e-mails como 
uma forma de RSVP. 
 
O QUE ACONTECE SE EU NÃO PUDER COMPARECER? 
Se você não puder comparecer - embora sinceramente esperemos que você possa - você perderá a 
viagem. A viagem não tem valor em dinheiro. 
 
Se você optar por transferir a viagem a um outro Distribuidor Jeunesse, observe que haverá uma taxa de 
$500 USD após a aprovação da transferência. Isso deve ser pago até o prazo do RSVP, e as informações 
também devem ser recebidas até o prazo do RSVP. 
 



   
 

   
 

Consulte o documento de Políticas de Viagem da Jeunesse para obter informações adicionais sobre 
transferências. 
 
O QUE ACONTECE SE EU CONFIRMAR QUE IREI COMPARECER E DEPOIS PRECISAR CANCELAR? 
A Jeunesse deve receber notificação de quaisquer cancelamentos para a Viagem de Incentivo Europa 
2023: Phuket até a data listada acima. Qualquer viajante que cancele após esta data será cobrada uma 
taxa de cancelamento de $2.000 USD por pessoa através de uma dedução da Carteira. Se a sua Carteira 
não tiver fundos suficientes para a dedução total de uma só vez, ela será reduzida em qualquer valor 
disponível até que o valor total tenha sido deduzido. Caso confirme que irá participar e não comparecer, 
aplica-se o mesmo processo. 
 
O QUE ACONTECE SE EU NÃO CONFIRMAR QUE IREI COMPARECER E APARECER MESMO ASSIM? 
Queremos dar-lhe os mimos que merece! Para fazer isso, precisamos saber com antecedência que você 
está vindo para que possamos providenciar as acomodações adequadas para você. Infelizmente, não 
podemos garantir translados aeroportuários, acomodações ou participação para aqueles que optarem 
por participar sem fornecer um RSVP até a data listada acima. 
 
E SE EU QUISER TRAZER UM HÓSPEDE ADICIONAL, MAS EU SÓ ME QUALIFIQUEI PARA UMA VIAGEM 
PARA UM? 
Embora encorajemos todos os membros da nossa Família Jeunesse a trabalharem para se juntarem a 
nós nas nossas Viagens Jeunesse, só podemos conceder-lhe a(s) viagem(ns) especifica(s) que ganhou 
através da promoção. Se houver espaço disponível, damos as boas-vindas a hóspedes adicionais dentro 
de certas diretrizes descritas em nosso documento de Políticas de Viagem Jeunesse encontrado em 
JeunesseTravel.com. Se você quiser trazer um hóspede adicional dentro dessas diretrizes, informe-nos 
antes dos prazos listados aqui e de acordo com os detalhes descritos no Documento de Política. 
 
 

 DETALHES DA VIAGEM E DO VOO 
 
NECESSITO DE TER UM PASSAPORTE OU VISTO? 
É sua responsabilidade determiner se você precisa ou não de um passaporte ou visto. É altamente 
recomendável que você verifique com a Embaixada local ou a Embaixada de destino da viagem para 
determinar se é preciso um passaporte ou visto e se há um custo associado. Todos os custos são de 
responsabilidade do Distribuidor. 
 
Se você precisa solicitor uma carta de visto, envie um e-mail para Incentives@JeunesseHQ.com. 
 
EXISTE VACINAS NECESSÁRIAS PARA VISITAR ESTE DESTINO? 
É sua responsabilidade manter-se informado sobre as diretrizes de viagema atuais, incluindo quaisquer 
requisitos de vacinação que possam surgir. Nossos prazos para RSVP e cancelamento se aplicam 
independemente de qualquer alteração nos requisitos de vacinação antes ou depois dessas datas. 
 
O QUE ACONTECE SE EU NÃO RECEBER OS DOCUMENTOS DE VIAGEM ADEQUADOS (COMO O VISTO) 
OU NÃO TIVER A DOCUMENTAÇÃO DE PASSAPORTE ADEQUADA E FOR NEGADO O EMBARQUE NO 
MEU VOO? 



   
 

   
 

Os documentos de viagem adequados são de sua responsabilidade. Caso não obtenha os documentos 
de viagem adequados e seja impedido de embarcar e não possa comparecer à viagem, perderá o valor 
da viagem, bem como o voucher da passagem aérea, e será aplicada a taxa de cancelamento. 

COMO SÃO RESERVADOS OS VOOS? 
Assim que enviar seu RSVP por meio do sistema de registro online, você é responsável por reservar seus 
próprios voos. Recomendamos reservar o mais cedo possível para obter as melhores tarifas, por isso 
você terá mais para gastar em lembranças! 
 
QUAL AEROPORTO DEVO USAR E QUAL É O CÓDIGO DO AEROPORTO? 
Phuket International Airport 
Código do Aeroporto: HKT 
 
Se você optar por voar para um Aeroporto diferente do acima, as transferências do aeroporto serão de 
sua responsabilidade. 
 
COMO E QUANDO VOU RECEBER MEU VOUCHER DE VIAGEM PARA MEUS VOOS? 
Depois de reservar seu voo, mas até 14 dias após o término da viagem, faça o upload do recibo, 
incluindo o itenerário, em seu Joffice™ em “Somente para membros” e depois em “Uploads”. Lembre-se 
que você DEVE fazer o check.in no balcão de hospidalidade da Jeunesse Travel no primeiro dia de 
chegada da viagem incentiva para que seu voucher seja liberado para processamento. Os reembolsos 
podem demorar até 30 dias após o encerramento da viagem e são emitidos apenas para os 
Distribuidores que participarão à viagem. 
 
QUANTO SEREI REEMBOLSADO PELO EMU VOO? 
Reembolsaremos o valor nominal do custo do seu voo, ATÉ (veja o exemplo abaixo) o valor do voucher 
de passagem aérea ganho. Caso opte por adquirir um bilhete com preço superior ao valor do seu 
voucher, será responsável pela diferença. 
 
Exemplo: Seu voucher de voo ganho é válido ATÉ $500 USD e o custo do voo é de $385 USD. Você será 
reembolsado em US$ 385. 
 
SÃO FORNECIDOS TRANSPORTES DE AEROPORTO? 
O transport Terrestre para os ganhadores de viagem entre o aeroporto principal mencionado acima e o 
hotel será fornecido idea e volta nas datas principais de chegada e partida. Se as informações precisas 
do voo não forem fornecidas, os transportes para o aeroporto não podem ser garantidos. Caso opte por 
chegar mais cedo ou ficar mais tarde, os transportes não serão fornecidos. Devemos receber os detalhes 
do voo dentro das datas listadas acima. 
 
O QUE ACONTECE SE A JEUNESSE CANCELAR OU ADIAR A NOSSA VIAGEM? 
Embora nunca esperemos cancelar ou adiar nenhuma de nossas viagens, imprevistos podem surgir. 
Recomendamos vivamente que adquira um seguro de viagem para cobrir quaisquer custos que possa 
incorrer relacionados com a viagem, como voos. A Jeunesse não reembolsará quaisquer despesas 
correntes que um Distribuidor incorra para si ou para os seus convidados caso uma viagem seja 
cancelada ou adiada. 

 
 



   
 

   
 

 REFEIÇÕES E ACOMODAÇÕES 
 
ONDE EU FICAREI? 
Certifique-se de verificar JeunesseTravel.com e fique atento em sua e-mail Jeunesse para obter 
informações sobre seus arranjos de hotel. Mas, não tenha dúvida, garantimos que você ficará na moda! 
 
TODAS AS REFEIÇÕES ESTÃO INCLUÍDAS? 
O pequeno-almoço estará incluído no hotel todos os dias, então não deixe de fazer a refeição mais 
importante do dia! A MAIORIA das outras refeições serão incluídas; no entanto, haverá algumas 
refeições em que você estará sozingo para explorar a cidade e comer onde quiser, por isso 
recomendamos que você traga uma forma de pagamento para essas referições. 

 
 
 
 
 

 ITINERÁRIO 
 
QUANDO SABEREI O QUE FAREMOS DURANTE A SEMANA? 
À Medida que terminamos de planejar sua fuga, certifique-se de verificar regularmente o site referente 
à sua viagem para obter um itinerário completo. Aproximativamente um mês antes da viagem, você 
receberá um e-mail “Saber Antes de Ir” com detalhes específicos relacionados à sua viagem, incluindo o 
itinerário. 
 
A QUEM PERGUNTO SE TIVER DÚVIDA QUANDO CHEGAR? 
Alguém designado do nosso grupo estará no balcão de hospidalidade do seu hotel para responder às 
suas perguntas. 
 
HAVERÁ GUIAS QUE FALAM A MINHA LÍNGUA? 
Forneceremos guias na língua com base no comparecimento do país, dependendo da disponibilidade. 
Também teremos muitos funcionários da Jeunesse à disposição para o ajudar com suas perguntas. 
 
O QUE DEVO LEVAR E EXISTE UM DRESS CODE? 
Os detalhes serão fornecidos no e-mail “Saber Antes de Ir” antes de sua viagem. Certifique-se de usar 
JeunesseTravel.com como um recurso para sua viagem. 
 
Em 2021, cerca de 4.359 Distribuidores qualificaram-se para uma viagem incentiva. Isso representa 
cerca de 4% de todos os Distribuidores que ganharam pelo menos um Ponto Viagem. 
 
 


