
Sim, você pode solicitar a suspensão diretamente com seu consultor de viagem,
seu plano pode ficar por até 12 meses suspenso, mas não terá direito aos
benefícios, e caso venha solicitar o cancelamento faremos a devolução do dinheiro
descontando a taxa administrativa.

Atualmente temos parceria com as marcas nacionais e internacionais do segmento
de viagens: BeachComber Resorts & Hotels, Dolphin Mall, Visit Monaco, Viva
Wyndham All-inclusive Resorts, Via Outlets, Suiça, Hertz, Unidas, Goldennile, Movida,
Eastboud, Bushtop Camps e muito mais. Buscamos diariamente novos parceiros para
torna-lo um cliente VIP de grandes empresas no segmento do turismo

MEMBERSHIP 
Plano de Viagens Welcome Trips

Não, a cobrança será em crédito recorrente, deste modo você terá seu limite
disponível para outras compras. 

O seu investimento de viagem será corrigido desde a primeira mensalidade. Os
benefícios começam a ser concedidos para quem está há pelo menos 6 meses
participando do programa.

Sim, para isso você precisa solicitar diretamente ao seu consultor de viagem. Nesse
caso, serão incluídos os novos dados de cobrança e a pessoa passa a usufruir dos
seu créditos e benefícios.

Crianças até 12 anos pagam uma mensalidade de R$ 50 reais. Os maiores de 12 anos,
terão o acréscimo de uma mensalidade normal. 

Sim, pois validamos nossa parceria com nossos fornecedores através de nossos
agentes na hora de efetuar as reservas.

Indiretamente sim, pois ao comprar em crédito recorrente no cartão de crédito você
estará gerando milhas no seu cartão que poderão ser transferidas para uso na
compra de passagens aéreas.

FAQ: Perguntas Frequentes 

1.    O valor cobrado vai consumir meu limite de cartão de crédito?

2.    Posso efetuar a suspensão temporária ou cancelamento do meu plano?

3.    Preciso ter um cartão de crédito para realizar a adesão?

4.    Como funciona a correção monetária?

5.    Posso transferir meu plano para outra pessoa?

6.    Posso incluir os meus filhos no Plano de Viagens?

7.    Preciso efetuar minha compra pela agência para ter os benefícios?

8.    Meu plano proporciona milhas aéreas?

9.    Quem são os parceiros para viagens?

Quer fazer parte do Membership Welcome Trips
ou ainda tem dúvidas? 

FALE COM UMA
CONSULTORA!

Welcome Trips 
15 anos de Experiências que conectam e transformam. 

@welcometrips
contato@welcometrips.com.br
(41) 3442 - 0387  

Sim, a adesão é realizada em crédito recorrente, por isso é necessário o cartão de
crédito. Fique tranquilo, dessa forma não será usado o limite do cartão. Todos os
meses o valor é acrescentado na fatura.

A Welcome Trips é uma das marcas da Welcome Group, empresa de experiências em
viagens há mais de 15 anos no mercado. Grandes nomes como: Maísa (SBT), Bruna
Marquezine, Isabella Mezzadri, Reinaldo Gianecchini, entre outros já viajaram
conosco.Temos a honra de ter em nossa história premiações que refletem a qualidade
do nosso serviço. Clique AQUI para conhecer mais da nossa história.

10.    Quem é a Welcome Trips?

https://welcometrips.com.br/2020/06/historia-welcome-group/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541995527723&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Membership%20(Plano%20de%20Viagens%20Welcome%20Trips)%2C%20por%20favor.
https://www.instagram.com/welcometrips/



