
Giới thiệu về Chiến dịch Go To Travel  

 

【Chiến dịch Go To Travel là gì?】 

Đây là một dự án hỗ trợ của chính phủ nhằm kích thích nhu cầu du lịch trong nước. 

Chính phủ sẽ hỗ trợ khoảng 50% tổng chi phí cho các chuyến du dịch dài ngày hoặc du lịch trong ngày. 

Trong tổng số tiền được chính phủ hỗ trợ thì 70% là giảm giá cho chi phí du lịch và 30% sẽ được qui đổi 

thành phiếu giảm giá có giá trị sử dụng tại địa phương du lịch. (Áp dụng cho các chuyến đi từ ngày 1 

tháng 10) 

 

  

【Lợi ích của việc sử dụng Go To Travel】 

⚫ Được chính phủ hỗ trợ 50% chi phí cho các các chuyến du lịch trong nước. 

⚫ Số tiền hỗ trợ tối đa trên đầu người là 10,000 yên cho các chuyến du lịch trong ngày và 20,000 yên 

cho các dịch vụ lưu trú. 

⚫ Không giới hạn số ngày lưu trú và số lần sử dụng! 

 

【Bắt đầu từ ngày 22/7/2020～】 

  

  

35% tổng chi phí du lịch được hỗ trợ. 

Ví dụ）Du lịch trong ngày 

Chi phí du lịch của một người：20,000 yên 

Số tiền du khách tự chi trả (65%) :13,000 yên 

Số tiền được hỗ trợ (35%)：7,000 yên 

 

Ví dụ）Các dịch vụ du lịch và lưu trú 

Chi phí du lịch của một người ：40,000 yên 

Số tiền du khách tự chi trả (65%) :26,000 yên 

Số tiền được hỗ trợ (35%)：14,000 yên 

 

Số tiền được 
hỗ trợ giảm 

35％ 

 

Chi phí 
tự trả 

65％ 



 

【Bắt đầu từ 01/10/2020～】 

 

 

 

 

 

 

【Du lịch hợp lệ và hỗ trợ】 

⚫ Chính phủ hỗ trợ tối đa cho các dịch vụ du lịch và lưu trú là 20,000 yên/người/đêm. 

⚫ Các chuyến du lịch trong ngày được hỗ trợ tối đa 10,000 yên/người. 

 

【Về phiếu giảm giá khu vực】 

⚫ Các chuyến du lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 sẽ là đối tượng được nhận.Phiếu giảm giá sẽ được 

cấp bởi công ty du lịch hoặc cơ sỏ lưu trú. 

⚫ Để biết thêm thông tin chi tiết ,xin vui lòng tham khảo tại đây (chỉ hiển thị tiếng Nhật) 

 

【Thời hạn】 

Từ ngày 22/07/2020 đến khi chiến dịch kết thúc : 35% tổng chi phí du lịch sẽ được hỗ trợ. 

Các chuyến du lịch xuất phát từ ngày 01/10/2020 sẽ được hỗ trợ 35% tổng chi phí du lịch và “Phiếu giảm 

giá khu vực” tương đương 15%, tổng chi phí hỗ trợ là 50%. 

 

【Cách thức tham gia】 

Vui lòng liên hệ trực tiếp tới các đại lí du lịch hoặc website đặt phòng trực tuyến nơi quý khách đã đặt 

phòng. 

Vui lòng tham khảo trên website chính thức Go to Campaign (chỉ hiển thị tiếng Nhật ) 

 

35% tổng chi phí du lịch và thêm 15% phiếu giảm giá 
chung theo khu vực được hỗ trợ. 
 

Ví dụ）Du lịch trong ngày 

Chi phí du lịch của một người：20,000 yên 

Số tiền du khách tự chi trả (65%) :13,000 yên 

Số tiền được hỗ trợ (35%)：7,000 yên 

Phiếu giảm giá khu vực (15%) : 3,000 yên 

 

Ví dụ）Các dịch vụ du lịch lưu trú 

Chi phí du lịch của một người ：40,000 yên 

Số tiền du khách tự chi trả (65%) :26,000 yên 

Số tiền được hỗ trợ (35%)：14,000 yên 

Phiếu giảm giá khu vực (15%) : 6,000 yên 

 

 

 

35％+15%=50%  

 

Chi phí 
tự trả 

65％ 

 

Số tiền 
được hỗ trợ 

giảm 

35％ 

 
15％ Phiếu giảm giá khu 

vực 

https://goto.jata-net.or.jp/index.html#about
https://goto.jata-net.or.jp/index.html#about


【Lưu ý】 

⚫ Các dịch vụ sau khi giảm giá sẽ không thuộc đối tượng được hoàn tiền. 

⚫ Chiến dịch này có thể tạm dừng tùy vào tình trạng của dịch bệnh và ngân sách nhà nước. 

⚫ Không giới hạn số đêm lưu trú tại khách sạn và số lần sử dụng, nhưng số tiền hỗ trợ tối đa cho mỗi 

lần lưu trú có giới hạn. 

⚫ Cho đến ngày 30 tháng 9 các chuyến du lịch đến Tokyo và cư dân đang sinh sống tại Tokyo vẫn nằm 

ngoài đối tượng áp dụng 

 

【Những điều khách du lịch cần tuân thủ】 

⚫ Kiểm tra thân nhiệt trước chuyến đi, trường hợp bị sốt hoặc có các triệu chứng cảm cúm, vui lòng 

tạm dừng du lịch. 

⚫ Vui lòng chủ động sử dụng phần mềm xác định tiếp xúc với người nhiễm bệnh. 

⚫ Tránh đến những nơi đông người, có không gian kín; tránh tiếp xúc gần với người khác; ngoài ra, vui 

lòng hạn chế các hành vi như nói chuyện lớn tiếng. 

⚫ Để phòng ngừa lây nhiễm, xin vui lòng làm theo hướng dẫn của nhân viên khách sạn về việc xác 

nhận danh tính người đi du lịch ,kiểm tra thân nhiệt,…  

⚫ Hạn chế các hình thức du lịch theo đoàn (đặc biệt  thanh niên, người lớn tuổi có khả năng lây nhiễm 

cao), hạn chế tham gia các buổi tiệc tùng đông người. 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại website chính thức của chiến dịch Go to Campaign 

dưới đây. 

 

Website chính thức của chiến dịch Go to Campaign 

https://goto.jata-net.or.jp/ （Chỉ hiển thị tiếng Nhật） 

 

Về thủ tục hoàn tiền:  

https://goto.jata-net.or.jp/assets/docs/20200728_1100_youryou.pdf （Chỉ hiển thị tiếng Nhật） 
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