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BRASIL E ARGENTINA
JEUNESSE TRAVEL TRIP 2022: CANCÚN, MEXICO

INFORMAÇÕES GERAIS & POLÍTICAS

LOCAL DA VIAGEM 
Cancún, Mexico

DATAS DA VIAGEM 
Chegada: 22 de maio de 2022
Partida: 26 de maio de 2022
       
PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO
1 de nov. a 31 de mar. de 2022

DIRETRIZES DE PARTICIPAÇÃO NA VIAGEM 
Os ganhadores da viagem de todos os títulos abaixo de Diretor 
Diamante devem participar da Viagem de Incentivo de Vendas da 
região em que seu negócio está cadastrado e podem participar 
de apenas uma Viagem de Incentivo de Vendas com os custos 
cobertos pela Jeunesse, de acordo com a promoção da viagem. 
Os ganhadores da viagem que alcançarem o título de Diretor 
Diamante ou acima antes do prazo podem participar de uma 
Viagem de Incentivo de Vendas na região de sua escolha com os 
custos cobertos pela Jeunesse, de acordo com a promoção de 
viagem.

Nota: A qualificação temporária obtida por meio de promoções 
e programas especiais não é uma qualificação alcançada. A 
qualificação mais alta alcançada é definida como a qualificação 
mais alta já conquistada.
 
REQUISITOS DE CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA
Os ganhadores da viagem devem confirmar presença na viagem 
através do sistema de Confirmação de Presença no Joffice™ até 27 
de abril de 2022. Caso contrário, a vaga não será garantida.

PASSAGEM AÉREA 
Você será responsável por emitir o seu voo de ida e volta. Nós 
iremos reembolsar somente o valor ganhado no airfare voucher 
(onde aplicável). Reembolsos serão depositados 30 dias depois do 
fechamento da viagem, após o seu upload da passagem na área 
“Uploads” do Joffice. Por favor, vá até a seção dos FAQs no final 
desse documento para mais informações.

Embora nunca esperamos cancelar ou adiar, nenhum de nossas 
viagens, imprevistos podem surgir. Recomendamos que você 
adquira um seguro viagem para cobrir quaisquer custos que você 
possa incorrer em relação à viagem, como voos. A Jeunesse não 

reembolsará despesas extras que um Distribuidor incorra para si 
ou seus convidados, como o cancelamento ou adiamento de uma 
viagem.

ACOMODAÇÕES  
Cada ganhador da viagem será acomodado em um quarto padrão. 
Os ganhadores da viagem de todos os títulos que ganharem uma 
“viagem completa para um” terão uma cama em um quarto de 
acomodação duplo e pode escolher a pessoa com quem deseja 
compartilhar o quarto, caso AMBOS os ganhadores da viagem 
informe à Jeunesse até 27 de abril de 2022. Envie um e-mail com a 
sua solicitação para rsvpbr@jeunessehq.com e envie a solicitação 
por meio do sistema de Confirmação de Presença, no Joffice. Caso 
não seja feita nenhuma solicitação de compartilhamento de quarto, 
os ganhadores da viagem que ganharem uma “viagem completa 
para um” serão acomodados com outro ganhador de “uma 
viagem completa para um” do mesmo gênero. Os ganhadores da 
viagem que receberem uma “viagem completa para dois” serão 
acomodados em um quarto duplo e ficarão com seu hóspede 
selecionado, que não pode ser outro Distribuidor Jeunesse.

TRANSFERS TERRESTRES   
Quando possível, o transporte terrestre será fornecido para os 
ganhadores da viagem entre o aeroporto e o hotel nas datas 
oficiais de chegada e partida. Qualquer pessoa que chegue antes 
ou depois das datas será responsável pelo seu transporte. Observe 
que o transporte terrestre não é garantido. Para mais informações, 
consulte as Perguntas frequentes no Joffice ou visite a seção 
Jeunesse Travel do seu Joffice.

REFEIÇÕES
Hilton Cancún é um resort all-inclusive, o que significa que as 
refeições estão incluídas em seus restaurantes. * 

*Algumas restrições podem ser aplicadas em bebidas alcoólicas 
premium. Consulte o hotel em sua chegada.

DESPESAS EXTRAS
Despesas extras não são cobertas.

ATIVIDADES  
Queremos que você conheça esse destino incrível. Portanto, 
forneceremos algumas atividades e você também terá tempo livre 
para APROVEITAR. DESCOBRIR. EXPLORAR. por conta própria.

Os Distribuidores podem ganhar uma viagem para um, em uma acomodação compartilhada com outro ganhador da viagem do mesmo 
gênero ou ganhar uma viagem para dois em uma acomodação privada. 
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DINHEIRO NO LUGAR DA VIAGEM
Não será permitido dinheiro no lugar da viagem.

TRANSFERS
Todas as viagens e bilhetes aéreos ganhos são intransferíveis e 
não possuem valor em dinheiro.

Os pontos de viagem ganhos são específicos para cada viagem 
e não podem ser transferidos de uma viagem para outra. Se você 
não puder comparecer a uma viagem, você perde a viagem. Não 
há valor em dinheiro para viagens perdidas.

DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS
O custo das acomodações, refeições, presentes, prêmios e 
atividades serão relatados como receita tributável para a 
autoridade fiscal apropriada, quando necessário.

CANCELAMENTO
A Jeunesse deve ser notificada de quaisquer cancelamentos 
até o dia 27 de abril de 2022. Os ganhadores da viagem que 
realizarem o cancelamento após essa data serão cobrados uma 
taxa de cancelamento de USD 1.400 por pessoa, via dedução na 
Carteira. Caso a sua Carteira não tenha fundos suficientes para 
toda a dedução de uma vez, o valor disponível será deduzido e 
continuará assim até que o valor total tenha sido descontado. 
Caso confirme a sua participação e não compareça, o mesmo 
processo será aplicado.

RESPONSABILIDADES DO DISTRIBUIDOR 
Os Distribuidores devem estar ativos e em situação 
regular com a empresa da data de qualificação até a data 
da vagem para participar desta. “Ativo” significa que um 
Distribuidor gerou 60 PV (Volume Pessoal) durante o mês 
de SmartDelivery. Se o Distribuidor não atender a essas 
qualificações, a viagem ganha e quaisquer bilhetes aéreos 
(quando aplicável) serão perdidos. Todos os ingressos são 
intransferíveis e não reembolsáveis. Todos os quartos são 

de acomodação dupla e os ganhadores da viagem podem 
escolher a pessoa com quem desejam compartilhar a 
acomodação notificando a Jeunesse antes do prazo na seção 
“Acomodações”. Os ganhadores da viagem são responsáveis 
por garantir que têm um passaporte válido com uma data de 
validade de pelo menos seis meses após a data de término da 
viagem e, se necessário, um visto para entrar no país ou países. 
Os benefícios da viagem serão negados caso resultem de uma 
violação da Seção 6 das Políticas & Procedimentos. 
 
POLÍTICA DE CONVIDADO(A)
1. Os ganhadores de uma “viagem completa para um” ou uma 

“viagem completa para dois” poderão trazer convidados(as) 
de acordo com as seguintes prioridades, dependendo da 
disponibilidade: 
(a) Valor total da promoção de viagem ganha 
(b) Título

2. Os ganhadores da viagem devem informar a Jeunesse sobre 
o(s) convidado(s) que deseja(m) levar até o dia 27 de abril 
de 2022 através do e-mail rsvpbr@jeunessehq.com e por 
meio do sistema de Confirmação de Presença online no 
Joffice.  Um representante da Jeunesse entrará em contato 
em até 10 dias úteis a contar do encerramento do período 
de confirmação de presença, caso a sua solicitação seja 
atendida. 

3. Os ganhadores da viagem cujo(s) convidado(s) foi(ram) 
aprovado(s) pela Jeunesse são responsáveis por reservar 
e cobrir os custos dos voos (quando aplicável) para o(s) 
convidado(s). Haverá um custo adicional por convidado, 
a ser pago para a Jeunesse, por acomodação em hotel, 
refeições, atividades planejadas e transporte terrestre 
(quando aplicável) durante a viagem.  

4. Os(As) convidados(as) não pode(m) ser um(a) 
Distribuidor(a) Jeunesse. 

5. Os convidados podem ser crianças.

ESTAS POLÍTICAS ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇA SEM AVISO PRÉVIO.

GENERAL INFORMATION & POLICIES
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QUALIFICAÇÃO E 
CONFIRMAÇÃO DE 
PRESENÇA
COMO SEI SE ME QUALIFIQUEI PARA A JEUNESSE TRAVEL 
2022: CANCÚN, MEXICO?
Consulte o documento da política, no Jcloud™/[Region]/
[Language] para detalhes sobre como se qualificar. Em até 
aproximadamente 10 dias após o encerramento da promoção, se 
você se qualificou, você também verá um botão de confirmação de 
presença para a viagem em Relatórios/Relatórios do Distribuidor/ 
Brasil & Argentina Jeunesse Travel 2022: Cancún, Mexico.

APÓS  RECEBER A NOTIFICAÇÃO DE QUE GANHEI A VIAGEM, 
COMO CONFIRMO PRESENÇA E ME INSCREVO?
Assim que o período de qualificação terminar e você se 
qualificar, clique no botão “CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA” 
ao lado da viagem em Relatórios / Relatórios do Distribuidor 
/ Brasil e Argentina Jeunesse Travel 2022: Cancún, México, e 
siga as instruções do e-mail convite para registre-se através do 
formulário de CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA online. Caso não 
tenha recebido um convite por e-mail, entre em contato conosco 
em rsvpbr@jeunessehq.com. Solicitamos que você forneça o 
máximo de respostas possível para as perguntas de inscrição. Elas 
nos ajudarão a planejar uma experiência incrível para você e seu 
convidado, caso traga um.

DEVO FAZER A RESERVA ATRAVÉS DO SISTEMA DE RESERVA 
OU POSSO ENVIAR UM E-MAIL?
Queremos que você tenha uma experiência incrível e perfeita 
portanto, pedimos a todos que façam sua reserva através do 
sistema de reserva, pois as perguntas são específicas para você e 
sua viagem! O sistema de reserva possui informações importantes 
e garante que você esteja ciente de todas as informações que 
precisamos compartilhar com você e seus convidados. Portanto, 
é muito importante que você faça a confirmação por meio do 
sistema de confirmação. Não aceitaremos e-mails como forma de 
confirmação.

QUAL É O MEU PRAZO PARA FAZER A CONFIRMAÇÃO DE 
PRESENÇA?
27 de abril de 2022

O QUE ACONTECE SE EU NÃO PUDER COMPARECER?  
Caso não possa comparecer - embora esperamos que possa - você 
perderá a viagem. A viagem é intransferível e não tem valor em 
dinheiro. 

O QUE ACONTECE SE EU CONFIRMAR MINHA PRESENÇA E 
ENTÃO PRECISAR CANCELAR? 
A Jeunesse deve ser notificada de quaisquer cancelamentos até o 
dia 27 de abril de 2022. Os ganhadores da viagem que realizarem 
o cancelamento após essa data serão cobrados uma taxa de 
cancelamento de USD 1.400 por pessoa, via dedução na Carteira. 
Caso a sua Carteira não tenha fundos suficientes para toda a dedução 
de uma vez, o valor disponível será deduzido e continuará assim 

até que o valor total tenha sido descontado. Caso confirme a sua 
participação e não compareça, o mesmo processo será aplicado. 

O QUE ACONTECE SE EU NÃO CONFIRMAR MINHA PRESENÇA E 
APARECER NA VIAGEM MESMO ASSIM? 
Queremos dar a você os mimos que você merece! Para isso, 
devemos saber com antecedência que você está vindo para que 
possamos providenciar as acomodações adequadas para você. 
Infelizmente, não podemos garantir acomodações ou participação 
para aqueles que optarem por comparecer sem fornecer 
CONFIRMAÇÃO DE RESERVA na data / método listado neste 
documento.

E SE EU QUISER LEVAR CONVIDADO(S) ADICIONAL(IS), MAS 
ME QUALIFIQUEI PARA UMA VIAGEM PARA UM APENAS?
Embora incentivamos que cada membro da nossa Família 
Jeunesse trabalhe para se juntar a nós em nossa Jeunesse Travel, 
só podemos oferecer a viagem para a qual você se qualificou. 
Aceitamos convidados adicionais dentro de certas diretrizes 
descritas em nosso documento de política encontrado em Jcloud/
[Região]/[Idioma]. Se você gostaria de trazer um convidado 
adicional dentro dessas diretrizes, avise-nos antes do prazo e de 
acordo com os detalhes descritos no documento de política.

PRAZOS:
CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA: 27 de abril de 2022
PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DE CONVIDADO: 27 de abril de 2022
PRAZO DE CANCELAMENTO: 27 de abril de 2022
DETALHES DO VOO PARA TRANSPORTE TERRESTRE DO 
AEROPORTO PARA O DESTINO: 27 de abril de 2022

DETALHES DA VIAGEM 
E DO VOO
PRECISO DE UM VISTO OU PASSAPORTE?   
Desde 11 de dezembro de 2021, brasileiros que queiram visitar o 
país de avião precisarão de uma forma de visto pro México, que na 
realidade é chamado de Autorização Eletrônica.

https://www.inm.gob.mx/sae/publico/pt/solicitud.html

O novo Formulário de Autorização Eletrônica está disponível no site 
do Instituto Nacional de Migración e deve ser preenchido a partir de 
30 dias prévios à data da viagem.

Está isenta a apresentação do visto do México para as pessoas que 
apresentarem os seguintes documentos:

Documento que comprove residência permanente no Canadá, 
Estados Unidos, Japão, Reino Unido e Irlanda do Norte, qualquer 
um dos países que compõem o Espaço Schengen, bem como os 
países membros da Aliança do Pacífico.
Visto válido e vigente do Canadá, Estados Unidos, Japão, Reino 
Unido e Irlanda do Norte ou qualquer um dos países que compõem 
o Espaço Schengen.

Recomendamos que você verifique com a embaixada local para 
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determinar se um visto é necessário e se há custos associados.

Caso precise solicitar uma carta para o visto, envie um e-mail para 
rsvpbr@jeunessehq.com.

O QUE ACONTECE SE EU NÃO OBTER OS DOCUMENTOS 
DE VIAGEM ADEQUADOS (COMO O VISTO) OU NÃO TIVER 
A DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA DO PASSAPORTE E FOR 
NEGADO EMBARQUE DO MEU VÔO?
É da sua responsabilidade informar-se sobre todos os documentos 
e requisitos para a sua viagem. Se você não adquirir os documentos 
adequados e tiver o embarque negado e não puder participar da 
viagem, você perderá o valor da viagem, bem como o seu vale de 
passagem aérea e a taxa de cancelamento será aplicada.

COMO OS VOOS SÃO RESERVADOS? 
Após enviar a sua confirmação de presença através do sistema 
online, você será responsável por reservar e pagar os próprios voos. 
Recomendamos que os reserve o mais rápido possível para obter as 
melhores tarifas.

QUAL AEROPORTO DEVO UTILIZAR E QUAL É O CÓDIGO DO 
AEROPORTO?
Aeroporto Internacional de Cancún
Código do Aeroporto: CUN 

COMO E QUANDO RECEBEREI MEU VOUCHER DE VIAGEM PARA
MEUS VOOS?
Depois de reservar o seu voo, carregue o recibo no Joffice, em 
“Apenas membros” e em seguida, “Carregamentos”. Os reembolsos 
podem demorar até 30 dias após o encerramento da viagem e serão 
apenas emitidos para os Distribuidores que participaram da viagem.

QUANTO SEREI REEMBOLSADO PELO MEU VÔO?
Reembolsaremos o valor do voucher da passagem aérea. Os 
reembolsos serão emitidos em 30 dias após o encerramento da 
viagem, e após ter carregado o (s) recibo (s) na seção "Uploads" 
no Joffice. Caso você opte por comprar uma passagem com preço 
superior ao valor do seu voucher, você será responsável pela 
diferença.

TRANSFERS DO AEROPORTO SERÃO FORNECIDOS? 
O transporte terrestre para os ganhadores da viagem entre o 
aeroporto e o hotel serão fornecidos na ida e na volta. Se as 
informações do voo não forem fornecidas, os transportes terrestres 
para o aeroporto não serão garantidos. Se você optar por chegar 
mais cedo ou mais tarde, os transportes terrestres não serão 
fornecidos.

ACOMODAÇÕES 

ONDE FICAREI HOSPEDADO? 
Junto com a sua Família Jeunesse, você ficará hospedado no 
novíssimo Hilton Cancún com tudo incluído. Situado atrás de uma 
reserva de mangue e de 40 hectares da costa maia, este resort 
isolado oferece 12 opções gastronômicas, incluindo 5 restaurantes 
especializados, uma academia de ginástica e spa. Desfrute de ampla 
vista para o mar dos quartos e passe as tardes ensolaradas nas 
duas piscinas. O aeroporto e a zona hoteleira de Cancún ficam a 20 
minutos.

TODAS AS REFEIÇÕES ESTÃO INCLUÍDAS? 
Hilton Cancún é um resort all-inclusive, o que significa que as 

refeições estão incluídas em seus restaurantes. * 
*Algumas restrições podem ser aplicadas em bebidas alcoólicas 
premium. Consulte o hotel em sua chegada. 

QUAL É A MOEDA LOCAL?  
A moeda em Cancún é o Peso Mexicano (MXN). Se você quiser 
comprar souvenirs, recomendamos que você troque a moeda local 
pelo peso mexicano. 

ITINERÁRIO 
QUANDO SABEREI QUAIS ATIVIDADES FAREMOS DURANTE A 
SEMANA?
Assim que terminarmos de planejar sua viagem, postaremos seu 
itinerário em seu Joffice! Ao chegar no hotel, você poderá retirar 
um roteiro impresso e alguns brindes divertidos no balcão de 
hospitalidade, onde um representante da Jeunesse estará presente.

EM CASO DE DÚVIDAS QUANDO CHEGAR, A QUEM POSSO 
RECORRER?  
Teremos muitos funcionários da Jeunesse à disposição para 
responder a quaisquer perguntas que você possa ter quando 
chegar.

O QUE DEVO LEVAR E HÁ UM DRESS CODE? 
Recomendamos traje casual para a maior parte da viagem. Para 
as reuniões de abertura e encerramento, pode-se usar traje casual. 
Você pode querer levar:
• Roupas apropriadas para uma temperatura média de 30 °C
• Roupas de praia (incluindo calçados)
• Protetor solar
• Chapéu de sol

CERTIFIQUE-SE DE VERIFICAR A AGENDA À MEDIDA QUE NOS 
APROXIMAMOS DA VIAGEM PARA OBTER DETALHES MAIS 
ESPECÍFICOS SOBRE OS TRAJES. O QUE ACONTECE SE A JEUNESSE 
CANCELAR OU ADIAR A NOSSA VIAGEM DE INCENTIVO?
Embora nunca esperamos cancelar ou adiar nenhuma de nossas 
viagens, imprevistos podem surgir. Recomendamos que você 
adquira um seguro-viagem para cobrir quaisquer custos que você 
possa incorrer em relação à viagem, como voos. A Jeunesse não 
reembolsará despesas extras que um Distribuidor incorra para si 
ou seus convidados, como o cancelamento ou adiamento de uma 
viagem.

PRECISO APRESENTAR COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA 
COVID-19 PARA ENTRAR NO MÉXICO?
A partir da data do presente documento, não é necessário a 
apresentação do comprovante de vacinação da Covid-19 para 
entrar no México. Como você sabe, as informações estão mudando 
rapidamente e é sua responsabilidade manter-se informado sobre 
as diretrizes de viagem atuais, incluindo quaisquer requisitos de 
vacinação que possam surgir. Nossos prazos para o cancelamento 
se aplicam independentemente de qualquer alteração nos requisitos 
de vacinação antes ou depois dessas datas.


