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Con�rmação do pagamento da passagem aérea

Comprou sua passagem aérea com a eDestinos? Maravilha, �camos muito felizes por podermos
ajudar nessa missão. Logo após a escolha do voo e o respectivo pagamento, você receberá a
con�rmação da passagem aérea em seu e-mail. Assim que o pagamento for con�rmado pela
operadora do cartão de crédito ou pelo comprovante de depósito, um e-mail de con�rmação de
pagamento será enviado para o e-mail fornecido. Veri�que, também, sua caixa de SPAM - a
mensagem pode ter ido para lá.

Para ver a situação da sua compra diretamente no site, sem precisar falar com nossos
consultores, acesse o My Trip.

No ato da compra, a tela de pagamento é utilizada para inserir os dados do titular do cartão, que
não precisa necessariamente ser um passageiro. Ao preencher as informações sobre o titular,
preste especial atenção para que os dados estejam corretos, uma vez que nossa Central de
Atendimento pode precisar falar com você. Ou seja, atente para e-mail e o número telefônico de
contato ao preencher os dados de pagamento, para que você receba sua con�rmação.

Nosso sistema está diretamente ligado aos sistemas das companhias aéreas, mas erros podem
acontecer, e estamos sempre disponíveis para resolvê-los da melhor forma possível! Caso você
não receba a con�rmação, você pode reenviar essas informações diretamente na
nossa página de contato, sem nem precisar falar com nossos consultores. É só colocar o e-mail
informado durante a compra na caixa "Não recebeu o e-mail de con�rmação?". 

Nota: antes de fazer o pagamento e receber a con�rmação, por favor, leia os termos de uso e as
condições da reserva. 

Gosta das nossas informações? Acesse nosso blog para inspirações, ofertas e dicas sobre
viagem. Clique aqui!

Informações importantes:

Como reservar assentos / poltronas?
O embarque
Como funciona o cartão de embarque eletrônico?

Veja também:

  

Este artigo tem as informações que você estava procurando?  Sim  |
Não
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