Go to Introducing the Travel Campaign
【 Ano ba ang Go To Travel？】
Ito ay isang pambansang proyekto ng suporta para sa domestic na paglalakbay para sa layunin
ng stimulate demand.
Magbabayad ang bansa ng 50% of the total domestic travel price for day trips and
accommodation.
70% ng mga benepisyo ay mababawas para sa paglalakbay、30% ang gagamitin bilang isang
kupon sa rehiyon na maaaring magamit sa patutunguhan.（Mula Oktubre 1st accomodation）

【 Go To Travel benefit’s】
１．

Domestic Travel government supports 50% of the travel price for the targets.

２．

Hanggang sa 10,000yen para sa isang day trip bawat tao Ang accommodation ay
suportado ng bansa hanggang sa 20,000 yen.

３．

Walang mga paghihigpit sa bilang ng mga gabi o paggamit！

【2020Y7M22D Deaparture day～】

35% National support money of total trip
prices are paid a grant.
Ex）Day use
1 Person ng travel amount ：20,000yen

Discount
benefits 35％

Pasanin ng manlalakbay 65%):13,000yen
Pasanin ng
manlalakbay
65％

Benefit amount (35%)：7,000yen
Ex）Mga kalakal at tirahan sa paglalakbay
1 Person ng travel amoun：40,000yen
Pasanin ng manlalakbay (65%):26,000yen
Halaga ng benipso (35%)：14,000\

【2020Y10M01D Departure～】

35% National support money of total trip prices
are paid a grant and 15 ％ Ang karagdagang
halaga

ay

bibigyan

ng

tulong

bilang

isang

panrehiyong kupon.

Discount

Ex）Day use

benefits 35％
Pasanin ng
manlalakbay
65％

1 Person ng travel amount ：20,000yen
Pasanin ng manlalakbay (65%):13,000yen
Benefit amount (35%)：7,000yen
Kupon sa rehiyon (15%): 3,000yen

15%
Kupon sa rehiyon
35％+15%=50%

Ex）Mga kalakal at tirahan sa paglalakbay
1 Person ng travel amount：40,000yen
Pasanin ng manlalakbay (65%):26,000yen
Benefit amount (35%)：14,000yen
Kupon sa rehiyon (15%): 6,000yen

【Target travel at Tungkol sa dami ng mga benepisyo】
⚫

Mga kalakal at tirahan sa paglalakbay bawat tao kada gabi maximum ng 20,000yen benefit

⚫

Day trip departure maximum of 10,000 yen per person.

【Mga Coupon ng rehiyon】
Nalalapat sa mga paglalakbay na nagsisimula sa o pagkatapos ng ika-1 ng Oktubre。
Coupon travel company It will be distributed by the accommodation。
Ang karagdagan Dito（Japanese only）maari mong tignan.

【Target period】
⚫

Mula Hulyo 22, 2020 hanggang sa pagtatapos: 35% ng kabuuang presyo ng travel expences
ay bibigyan ng tulong Ang mga pag-alis pagkatapos 。

⚫

MulaOktubre 1, 2020: 35% National support money at 15% Kupon sa rehiyon paglalakbay
ay bibigyan ng tulong, para sa isang kabuuang 50%.

【Paano gamitin】
⚫

Ang ahensya ng paglalakbay na nagbigay ng reserbasyon at pagbabayad Mangyaring suriin
nang direkta dahil nakasalalay ito sa online na site ng reservation

⚫

GO TO campaign Home page（Japanese only）Reference.

【Notes】
⚫

After discount sale Products do not apply to refund products。

⚫

Maaari itong kanselahin depende sa sitwasyon ng impeksyon sa corona at ang limitasyon
sa pambansang badyet。

⚫

Walang limitasyon sa bilang ng magkakasunod na gabi at ang bilang ng mga oras ng
paggamit, ngunit ang maximum na halaga ng mga benepisyo ay mailalapat para sa bawat
paggamit.。

⚫

Hanggang sa ika-30 ng Setyembre, ang mga paglalakbay sa Tokyo at ang mga nakatira sa
Tokyo ay hindi karapat-dapat.

【Tungkol sa bagay na dapat sundin ng isang gumagamit】
⚫

Suriin ang temperatura ng iyong katawan bago maglakbay at refrain ang paglalakbay kung
mayroon kang lagnat o sintomas ng hangin.。

⚫

Gamitin ang application Close-contact settings。
。

⚫

Iwasan ang mga 3 bagay tulad ng Closed spaces with poor ventilation, Crowded places with
many people nearby at Close-contact settings such as close-range conversations.

⚫

Please cooperate with the employee's instructions regarding temperature measurement,
identity verification, and infection prevention.

⚫

Group trips for young people, group trips for the elderly who are prone to severe illness,
and trips with large banquets are common.

⚫

It is considered high risk and should be refrain.

Para sa iba pang mga detalye, mangyaring tingnan ang opisyal na Pumunta sa website ng
kampanya sa ibaba.。

Go to Campaign Official site
https://goto.jata-net.or.jp/ （Japanese only）
Refund handling procedure
https://goto.jata-net.or.jp/assets/docs/20200728_1100_youryou.pdf （Japanese only）

