โครงร่ างสัญญาเงินอุดหนุนรถเช่ าเหมาเพื่อดึงดูดนักท่ องเที่ยวต่ างชาติปงี บประมาณ 2564

ข้อ 1 (วัตถุประสงค์)
วัตถุประสงค์ของธุรกิจนี ค้ ือการสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่ตวั แทนจัดการท่องเที่ยวทั ง้ ในประเทศและต่างประเทศใน
การให้บริการนํานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางไปยังจังหวัดฟุกอุ ิโดยใช้บริ การรถเช่าเหมา
เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจําจังหวัดฟุกอุ ิโดยการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ข้อ 2 (คุณสมบัตขิ องผ้สู มัคร)
องค์กรธุรกิจที่มีคณ
ุ สมบัติในการรับเงินอุดหนุน ได้ แก่
ผ้ปู ระกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวที่จดทะเบียนภายใต้ พระราชบัญญัติตวั แทนจัดการท่องเที่ยวและมีการจดทะเบียนภายใ
ต้ กฎหมายสําหรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติตวั แทนจัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ป่นุ
หรื อผ้ทู ี่มีสว่ นร่วมในธุรกิจการให้บริการการท่องเที่ยวนอกประเทศญี่ป่นุ ที่สามารถนํานักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่
นได้ อย่างถูกกฎหมาย
ผ้ใู ห้บริการจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ป่นุ ในระดับที่สามารถสื่อสารกับสหพันธ์การท่องเที่ยวประจํา
จังหวัดฟุกอุ ิ (ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า “สหพันธ์การท่องเที่ยว”) ในการประสานงานบริการส่งเสริ มการท่องเที่ยวนี ้

ข้อ 3 (ข้อบังคับ)
เพื่อให้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการรับเงินอุดหนุน ชุดโครงการท่องเที่ยวจะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ต้ องมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายเป็ นกลุม
่ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศญี่ปนุ่

(นัน่ คือผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของต่างประเทศและได้ รับอนุญาตให้ เข้ ามาพํานักในประเทศญี่ปนุ่ ภายใต้ สถานะของ
“การพํานักระยะสัน้ ”)
(2) ต้ องเป็ นการท่องเที่ยวแบบจัดแพคเกจทัวร์ ที่มีผ้ เู ข้ าร่ วมเป็ นชาวต่างชาติอย่างน้ อย 11 คน

โดยสามารถนับผู้จดั การท่องเที่ยว (ชาวต่างชาติ) จากบริษัทนําเที่ยวต่างประเทศ
ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบการเดินทางครัง้ นี ้เป็ นหนึง่ ในผู้ร่วมเดินทางทัง้ 11 คนได้
อย่างไรก็ตามหากผู้จดั การท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ล่าม และพนักงานขับรถเช่าเหมาเป็ นชาวญี่ปนุ่

จะไม่สามารถนับเป็ นหนึง่ ในสมาชิกของการเดินทางนี ้ ทังนี
้ ้หากมีผ้ จู ดั การท่องเที่ยวจากบริ ษัทนําเที่ยวต่างประเทศตังแต่
้ 2
คนขึ ้นไป จะถูกนับเป็ น 1 คนเท่านัน้
(3) ต้ องทําการพํานักในจังหวัดฟุกอุ ิอย่างน้ อย 1 คืนขึ ้นไป
(4) ต้ องแวะชมจุดชมวิวหรื อสถานที่ตา่ ง ๆ ในจังหวัดฟุกอุ ิอย่างน้ อย 2 แห่งขึ ้นไป
(5)

ต้ องเดินทางไปยังจุดชมวิวหรื อสถานที่ตา่ ง ๆ ในจังหวัดฟุกอุ ิด้วยรถบริ การเช่าเหมา

ซึง่ ผู้ให้ บริ การรถเช่าเหมาไม่จําเป็ นต้ องเป็ นบริ ษัทภายในจังหวัดฟุกอุ ิ

ข้อ 4 (จํานวนเงินอุดหนุน)
1 จํานวนเงินอุดหนุนคือ 25,000 เยน ต่อรถเช่าเหมา 1 คัน โดยจะทําการคูณกับจํานวนคืนที่มีการพํานักในจังหวัดฟุกอุ ิ
2 จะไม่ได้ รับเงินอุดหนุนในกรณีมีการพํานักค้ างคืนในจังหวัดฟุกอุ ิ แต่มิได้ ใช้บริ การรถเช่าเหมาระหว่างวัน

ีว
3 อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากวรรคก่อนหน้า เมื่อพิจารณาตามโปรแกรมการท่องเท่ย
หากเช้าวันถัดไปของคืนที่มีการพํานักในจังหวัดฟุกอุ ิ
คณะเดินทางได้ ทําการใช้บริ การรถเช่าเหมาในการเดินทางออกจากจังหวัดฟุกอุ ิ
จะนับคืนที่พกั แรมดังกล่าวเป็ นคืนสุดท้ายของการพํานักในจังหวัดฟุกอุ ิ และจะได้ รับเงินอุดหนุนในกรณีนี ้

ข้อ 5 (ช่ วงเวลาการส่ งเสริมการท่ องเที่ยว)
โครงการท่ องเที่ยวที่มีการเดินทางระหว่ างวันที่ 1 เมษายน

2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2565

สามารถร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วประจําจังหวัดฟุกอุ ไิ ด้

ข้อ 6 (การส่งแบบฟอร์ มใบสมัคร)
ตัวแทนจัดการท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มขอเงินอุดห
นุน (แบบฟอร์ มหมายเลข

1) พร้อมทั ง้ ยื่นรายละเอียดแผนการเดินทางแก่สหพันธ์การท่องเที่ยวอย่างน้อย 7

วันล่วงหน้าก่อนวันที่เดินทาง
ตัวแทนจัดการท่องเที่ยวสามารถยื่นเอกสารผ่านทางอีเมล์แอดเดรสได้

ข้ อ 7 (การอนุมตั ิ)
สหพันธ์การท่องเที่ยวจะทําหน้ าที่ตรวจสอบใบสมัคร
อนุมตั ิมอบเงินอุดหนุนแก่ตวั แทนจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
กําหนดจํานวนเงินสูงสุดที่พิจารณาให้ และส่งผลกลับไปยังผู้สมัคร โดยจะพิจารณาตามลําดับก่อนหลังที่ได้ รับใบสมัคร
และโครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี ้จะสิ ้นสุดลงก็ตอ่ เมื่อเงินอุดหนุนถูกใช้ ไปจนครบงบประมาณที่สหพันธ์การท่องเที่ย
วกําหนด

ข้ อ 8 (การเปลี่ยนแปลงหรื อการยกเลิก)
หากผู้สมัครมีความประสงค์จะเปลี่ยนหรื อยกเลิกชุดโครงการท่องเที่ยวหลังจากที่ได้ รับจดหมายตอบรับมอบเงิน
อุดหนุนแล้ ว ผู้สมัครจะต้ องกรอกรายละเอียดบนแบบฟอร์ มสําหรับการเปลี่ยนแปลง (แบบฟอร์ มหมายเลข

2)

และยื่นต่อสหพันธ์ท่องเที่ยว เป็ นเวลาล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7
วันก่อนถึงกําหนดวันที่ทําการเปลี่ยนแปลงหรื อวันที่ยกเลิกการเดินทาง
ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารผ่านทางอีเมล์แอดเดรสได้
อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครไม่จําเป็ นต้ องกรอกรายละเอียดบนแบบฟอร์ มสําหรับการเปลี่ยนแปลง
ในกรณีที่มีการลดจํานวนของรถเช่าเหมาจากที่ประเมินไว้
หรื อมีการเปลี่ยนแปลงของแผนการเดินทางเล็กน้ อยหรื อไม่สําคัญ

ข้ อ 9 (การอนุมตั ิอนั เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินอุดหนุน)
เมื่อผู้สมัครส่งแบบฟอร์ มสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังข้ อ 8 แล้ ว
สหพันธ์การท่องเที่ยวจะทบทวนรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง หากการเปลี่ยนแปลงได้ รับการอนุมตั ิ
สหพันธ์การท่องเที่ยวจะทําการแจ้ งผู้สมัครเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการอนุมตั ิ

ข้ อ 10 (การรายงานประจําเดือน)
1 หากระยะเวลาการอนุมต
ั ิครอบคลุมเวลาหลายเดือน ผู้สมัครจะต้ องทําการส่งรายงาน (แบบฟอร์ มหมายเลข 3)

ซึง่ เป็ นการรายงานสถานการณ์ของโครงการท่องเที่ยวที่จดั ขึ ้นในเดือนก่อนหน้ าแก่สหพันธ์การท่องเที่ยว
โดยกําหนดไม่เกินวันที่ 15 ของแต่ละเดือนเริ่ มจากเดือนที่ทําการจัดการท่องเที่ยวจนถึงเดือนที่การเดินทางสิ ้นสุด
ผู้สมัครสามารถส่งแบบฟอร์ มผ่านทางอีเมล์ได้

2

นอกจากแบบฟอร์ มที่กําหนดในวรรคก่อนหน้ าแล้ ว ผู้สมัครจะต้ องแนบ ① สําเนากําหนดการเดินทาง ②

สําเนาหลักฐานการเข้ าพักและจํานวนผู้ร่วมเดินทางที่เข้ าพักทุกท่าน และ ③
สําเนาหลักฐานการใช้ บริการรถเช่าเหมาโดยระบุจํานวนบัสที่ใช้ บริ การอันเกี่ยวข้ องกับการเดินทางที่ดําเนินการในเดือนก่อ
นหน้ า
แบบฟอร์ มหลักฐานแสดงการพํานักจริงของผู้ร่วมเดินทางและจํานวนผู้เดินทางที่เข้ าพํานักสามารถตรวจสอบได้ ในฟอร์ มห
รื อเอกสารของที่พกั โดยมีบคุ คลซึง่ ทําหน้ าที่รับผิดชอบ ณ ที่พกั นัน้ (ผู้จดั การ หรื ออื่นๆ)
เป็ นผู้ยืนยันชื่อของชุดโครงการท่องเที่ยวนัน้ ๆ
ในขณะเดียวกันต้ องมีแบบฟอร์ มแสดงหลักฐานของจํานวนรถเช่าเหมาที่ใช้ บริ การ
โดยจะต้ องมีฟอร์ มหรื อเอกสารที่บคุ คลซึง่ ทําหน้ าที่รับผิดชอบของบริ ษัทรถเช่าเหมา
เป็ นผู้ยืนยันชื่อของชุดโครงการท่องเที่ยว รวมไปถึงวันที่และจํานวนรถเช่าเหมาที่ใช้ บริการ
(แบบฟอร์ มหลักฐานแสดงการพํานักจริ งของผู้ร่วมเดินทางและจํานวนผู้เดินทางที่เข้ าพํานัก ตัวอย่างที่ 1)

สําเนาการยืนยันการเข้ าพัก
หลักฐานที่ตวั แทนจัดการท่องเที่ยวเป็ นหรื อที่พกั เป็ นผู้จดั เตรี ยม ใช้ สําหรับการระบุชื่อของชุดโครงการท่องเที่ยว
วันที่เข้ าพัก จํานวนผู้เข้ าพํานักในที่พกั รวมไปถึงหลักฐานยืนยันการเข้ าพักจริงซึง่ ออกโดยที่พกั (วันที่เข้ าพัก
ชื่อของสถานที่เข้ าพัก ชื่อของบุคคลที่ทําหน้ าที่รับผิดชอบ ตราประทับ และอื่นๆ)
(แบบฟอร์ มหลักฐานแสดงการพํานักจริ งของผู้ร่วมเดินทางและจํานวนผู้เดินทางที่เข้ าพํานัก ตัวอย่างที่ 2)

สําเนาใบแจ้ งหนี ้หรื อใบเสร็จรับเงินออกโดยที่พกั
ใบแจ้ งหนี ้หรื อใบเสร็จรับเงินออกโดยที่พกั โดยจะต้ องระบุชื่อของชุดโครงการท่องเที่ยว วันที่เข้ าพัก
และจํานวนผู้เข้ าพักที่สามารถยืนยันได้
(แบบฟอร์ มแจ้ งจํานวนรถเช่าเหมาที่ใช้ บริ การ ตัวอย่างที่ 1)

สําเนาสัญญาการใช้ บริการรถเช่าเหมา
(แบบฟอร์ มแจ้ งจํานวนรถเช่าเหมาที่ใช้ บริ การ ตัวอย่างที่ 2)

สําเนาใบแจ้ งหนี ้หรื อใบเสร็จรับเงินของบริ การรถเช่าเหมา
ใบแจ้ งหนี ้หรื อใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยบริษัทรถเช่าเหมา โดยจะต้ องระบุข้อมูลชื่อของชุดโครงการท่องเที่ยว
และจํานวนรถเช่าเหมาที่ใช้ บริ การที่สามารถยืนยันได้

ข้อ 11 (รายงานผลการดําเนินงานและใบสมัครขอรับเงินอุดหนุน)
ผ้ สู มัครจะต้ องส่ งรายงานผลการดําเนินงาน
(ซึ่งเป็ นแบบฟอร์ มที่ใช้ในการรับพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุน)(แบบฟอร์ มหมายเลข

4)

� สุดหรือภายในวันที� 31 มีนาคม 2565
แก่สหพันธ์การท่องเที�ยวภายในเวลา 14 วันหลังจากที�การเดินทางสิน
กรณี ที� ไม่ ได้ยื�นรายงานสถานการณ์ ของโครงการท่องเที�ยวตามข้อ 10 ต้องยื�นเอกสารเพิ�มเติมตามข้อย่อย 2
ของข้อเดียวกัน
โดยสามารถส่งแบบฟอร์ มผ่านอีเมล์แอดเดรสได้
ข้ อ 12 (การอนุมตั ิขนสุ
ั ้ ดท้ ายเกี่ยวกับจํานวนเงินอุดหนุนและเงินช่วยเหลือ)
1

สหพันธ์การท่องเที่ยวจะทําการตรวจสอบฟอร์ มตามหัวข้ อก่อนหน้ าที่ถกู ส่งเข้ ามาว่าโครงการท่องเที่ยวดังกล่าวนันได้
้ ถกู จัด
ขึ ้นจริ ง
จากนันสหพั
้
นธ์การท่องเที่ยวจะเป็ นผู้สง่ คําตัดสินสุดท้ ายอันเกี่ยวข้ องกับจํานวนเงินอุดหนุนและแจ้ งผู้สมัครถึงผลการอนุมั
ติ
2

เงินอุดหนุนจะถูกมอบเป็ นสกุลเงินเยน ของประเทศญี่ปนุ่

3

สหพันธ์การท่องเที่ยวจะทําการโอนเงินสกุลเยน ไปยังบัญชีธนาคารที่ผ้ สู มัครระบุไว้ ในใบสมัคร

4

ผู้สมัครจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการการโอนเงินอุดหนุน

โดยสหพันธ์การท่องเที่ยวจะทําการหักเงินจํานวนดังกล่าวจากยอดเงินอุดหนุนรวมที่ถกู กําหนดในย่อหน้ าที่

1

ก่อนที่จะทําการโอน ผู้สมัครควรรับทราบว่าการโอนเงินไปต่างประเทศจะมีคา่ ธรรมเนียมค่อนข้ างสูง

ข้ อ 13 (คําถามและข้ อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่)
1 สหพันธ์การท่องเที่ยวมีอํานาจในการสอบถามผู้สมัครเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่กําลังดําเนินการอยู่
2

เมื่อสหพันธ์การท่องเที่ยวเรี ยกสอบถามเกี่ยวกับข้ อสงสัยดังที่กล่าวในวรรคก่อนหน้ า

ผู้สมัครต้ องทําการตอบกลับภายใน 10 วัน

ข้ อ 14 (การเปลี่ยนแปลงคําอนุมตั ิอย่างไม่เป็ นทางการ)
เมื่อสหพันธ์การท่องเที่ยวได้ รับการตอบกลับข้ อสงสัยในข้ อย่อยที่ 2 ของข้ อก่อนหน้ าแล้ ว
สหพันธ์การท่องเที่ยวจะทําการทบทวนและจะมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงคําอนุมตั ิเกี่ยวกับเงินอุดหนุน

ข้ อ 15 (การยกเลิกคําอนุมตั ิที่ไม่เป็ นทางการและการคืนเงินอุดหนุน)
1

สหพันธ์การท่องเที่ยวมีอํานาจในการยกเลิกคําอนุมตั ิทงที
ั ้ ่ไม่เป็ นทางการหรื อการอนุมตั ิสดุ ท้ ายเกี่ยวกับการมอบเงินอุดหนุ
น ในกรณีที่มีการพิสจู น์แล้ วว่ามีข้อความอันเป็ นเท็จหรื อฝ่ าฝื นบทบัญญัติของโครงร่างนี ้
2 เมื่อคําตัดสินถูกยกเลิกตามที่กําหนดในวรรคก่อนหน้ า

ผู้สมัครจะต้ องชําระคืนเงินค่าอุดหนุนตามจํานวนที่ได้ รับจากสหพันธ์การท่องเที่ยวเต็มจํานวน

ข้ อ 16 (การบัญชี อื่นๆ ของเงินช่วยอุดหนุนที่ผ่านการอนุมตั ิแล้ ว)
ผู้สมัครจะต้ องจัดทําบัญชีของเงินช่วยอุดหนุนอย่างครบถ้ วน ชัดเจน
รวมไปถึงการเก็บรักษาแบบฟอร์ มและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างรอบคอบเป็ นระยะเวลา 5 ปี

ข้ อ 17 (อื่น ๆ )
เรื่ องที่มิได้ ระบุในโครงร่างฉบับนี ้จะระบุแยกต่างหากโดยสหพันธ์การท่องเที่ยว

บทบัญญัติเพิ่มเติม
โครงร่างฉบับนี ้จะเริม� มีผลบังคับใช้ตงั � แต่วน
ั ที� 16 ธันวาคม 2563

