Apie „Go To: Travel “ kampaniją
[Kas yra „Go To: Travel “ kampanija?]
Tai yra nacionalinis paramos projektas, siekiant skatinti paklausą kelionėms Japonijoje.
Valstybė apmoka 50% visų kelionių išlaidų už nakvynes ir dienos keliones.
70% išmokų bus nuolaida nuo kelionės kainos, o 30% bus naudojama kaip regioninis kuponas, kurį galima
panaudoti paskirties vietoje. (Nuo spalio 1 d.)
„Go to: Travel“ naudojimo pranašumai
1. Vyriausybė remia 50% kainos kelionėms.
2. Iki 10 000 jenų dienos kelionėms ir iki 20 000 jenų už apgyvendinimą vienam asmeniui.
3. Nėra jokių naktų skaičiaus ar naudojimo apribojimų!
[Išvykimas nuo 2020 m. Liepos 22 d.~]
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65％

Subsidijuojama 35% visos kelionės kainos.
Pavyzdys: Dienos kelionė
Kelionės kaina vienam asmeniui: 20 000 jenų
Keliautojo mokama suma (65%): 13 000 jenų
Išmokos dydis (35%): 7000 jenų
Pavyzdys: Kelionių produktai ir apgyvendinimas
Kelionės kaina vienam asmeniui: 40 000 jenų
Keliautojo mokama suma (65%): 26 000 jenų
Išmokos dydis (35%): 14 000 jenų

[Išvykimas nuo 2020 m. spalio 1 d.~]
35% visos kelionės kainos ir plius 15% bus
subsidijuojamos kaip regioninis kuponas.
Nuolaidos
lengvatos

Mokama
suma

35％

65％

15%
Regioninis bendrasis
kuponas

35％+15%=50%

Pavyzdys: Dienos kelionė
Kelionės kaina vienam asmeniui: 20 000 jenų
Keliautojo mokama suma (65%): 13 000 jenų
Išmokos dydis (35%): 7000 jenų
Regioninis bendrasis kuponas (15%): 3000 jenų
Pavyzdys: Kelionių produktai ir apgyvendinimas
Kelionės kaina vienam asmeniui: 40 000 jenų
Keliautojo mokama suma (65%): 26 000 jenų
Išmokos dydis (35%): 14 000 jenų
Regioninis bendrasis kuponas (15%): 6000 jenų

[Tikslinės kelionės ir subsidijuojama suma]
⚫

Kelionių produktai ir apgyvendinimas asmeniui per naktį iki 20 000 jenų.

⚫

Vienos dienos išvyka - ne daugiau kaip 10,000 jenų vienam asmeniui.

[ Dėl regioninių kuponų]
Tai taikoma kelionėms, prasidedančioms nuo spalio 1 d. a
Kuponus platins kelionių kompanijos ir apgyvendinimo įstaigos.
Išsamią informaciją galite patvirtinti čia (tik japonų kalba).
【Tikslinis laikotarpis】
⚫

Nuo 2020 m. Liepos 22 d. iki verslo pabaigos: bus subsidijuojama 35% visos kelionės kainos.

⚫

Išvykimas po 2020 m. spalio 1 d .: bus subsidijuojama 35% kelionės kainos ir 15% jos kaip regioninis
bendrasis kuponas, iš viso subsidijuojama 50% kelionės išlaidų.

【Kaip naudotis】
Tai priklauso nuo kelionių agentūros, kuri užsakė ir sumokėjo, bei internetinės rezervacijos svetainės, todėl
prašome tiesiogiai pasitikrinti.
Patikrinkite čia: Go To:Travel internetinis puslapis (rodomas japonų kalba)
【Atkreipkite dėmesį 】
⚫

Gražinimas nėra taikomas produktams su nuolaida po pardavimo.

⚫

Kampanija gali būti atšaukta, atsižvelgiant į koronos viruso situaciją ir nacionalinio biudžeto ribą.

⚫

Naktų iš eilės skaičius ir naudojimo atvejų skaičius neribojamas, tačiau viršutinė pašalpos suma bus
taikoma kiekvienam kartui.

⚫

Iki rugsėjo 30 d. kelionės į Tokiją ir Tokijuje gyvenantiems šita kampanija netaikoma.

【Dėl dalykų, kuriuos vartotojai turėtų pastebėti】
⚫

Prieš kelionę patikrinkite savo kūno temperatūrą ir susilaikykite nuo kelionių, jei turite karščiavimo ar
gripo simptomų.

⚫

Aktyviai naudotis konatktų patikrinimo programele.

⚫

Venkite vietų ir patalpų, kuriose susiburia minios, ir susilaikykite nuo kalbėjimo garsiai.

⚫

Prašome vadovautis instrukcijomis dėl temperatūros matavimo, tapatybės nustatymo ir infekcijų
prevencijos.

⚫

Paprastai patartina susilaikyti nuo jaunimo grupinių kelionių, pagyvenusių žmonių grupinių kelionių ir
kelionių kur daug žmonių puotauja, nes tai yra didelis rizikos šaltinis skleisti virusą. To reikėtų vengti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite oficialioje „Go To: Travel “ kampanijos svetainėje
žemiau:
https://goto.jata-net.or.jp/ (tik japonų kalba).
Apie pinigų grąžinimo tvarką
https://goto.jata-net.or.jp/assets/docs/20200728_1100_youryou.pdf (tik japonų kalba)

