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名前
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1
井原　ラニー

  ราณี อฮิารา่ (มณีศร)ี

私はシーサケート県の出身で、
結婚を機に日本に来ました。東
京から山梨へ来て２０年以上に
なります。ガイドの仕事は好き
ですし、以前やったことがある
のでその経験を活かし、山梨
に来てくれた人達が、私のよう
に山梨を好きになってくれると
いいなと思います。山梨は、景
色、食事、ワイン、宝石、季節
ごとのいろいろな果物など、他
の県にも負けない魅力がたくさ
んあります。山梨での観光が心
に残るものになるようがんばり
たいです。

ดฉัินเกดิและโตอยูท่ีศ่รีสะเกษ 
แตง่งานและอาศัยอยูใ่นญีปุ่่ น 
และยา้ยจากโตเกยีวมาอยูย่ามา
นาชนิานกวา่20ปี เหตผุลที่
เลอืกท างานนี ้ก็เพราะมี
ความชอบสว่นตัว และดฉัินเคย
ท างานเกีย่วกับการเป็นไกดม์า
กอ่น และหวงัวา่คงจะน า
ประสบการณ์เหลา่นีม้าใชไ้ดค้ะ่
 และก็อยากจะใหท้กุทา่นทีม่า
เทีย่วชมเมอืงยามานาช ิชืน่
ชอบทีน่ีเ่หมอืนดฉัินไดไ้มม่ากก็
นอ้ยคะ่ เมอืงยามานาชมิอีะไร
ใหค้น้หา และอยากเรยีนรูห้ลาย
อยา่ง ไมแ่พเ้มอืงอืน่ๆใน
ประเทศญีปุ่่ น ไมว่า่จะเป็น 
ทวิทัศน์ อาหาร ไวน ์อัญมณี 
หรอืผลไมต้ามฤดกูาลตา่งๆ 
ดฉัินอยากใหก้ารมาเทีย่วเมอืง
ยามานาชขิองทกุทา่น
ประทับใจและชืน่ชอบทีน่ีค่ะ่

2016年 090-5539-4035
山梨県内

ในจังหวดัยามานาชิ

応相談
　Depending on case

2
ナッタグリター　シリラッシャニ

コン
ณัฐกฤตา ศริรัิชนีกร

・富士山周辺へ旅をしたい方々
は私に任せてください。
私は地域通訳ガイドとしてあな
たに富士山周辺、河口湖、忍
野八海など　山梨の魅力を紹
介し、案内します。リラックスで
きる温泉もたくさんありますよ。
その以外の場所も案内を行い
ますので、お気軽にご相談くだ
さい。
山梨の魅力をじっくり味わいな
がら旅をしましょう。
・日本語→タイ語翻訳、通訳も
ご対応いたします。（日本語能
力試験Ｎ１取得）

・ถา้คณุตอ้งการทอ่งเทีย่ว
บรเิวณโดยรอบฟจูซิงั ตดิตอ่มา
สคิะ
ฉันเป็นไกดท์อ้งถิน่ทีส่ามารถ
แนะน าพรอ้มพาคณุไปสัมผัส
เสน่หข์องจังหวดัยามานาชไิด ้
ไมว่า่จะเป็นบรเิวณโดยรอบ
ภเูขาไฟฟจู,ิ ทะเลสาบคาวากจุิ
โกะ, หมูบ่า้นน ้าใสโอชโินะฮักไก
 อกีทัง้ยงัมอีอนเซน็(บอ่น ้ารอ้น)
ใหค้ณุไดผ้อ่นคลายอกีดว้ยคะ่
หรอืหากตอ้งการไปยงัสถานที่
อืน่ ดฉัินก็สามารถพาเทีย่วได ้
เชน่กัน
มาทอ่งเทีย่วพรอ้มกับสัมผัส
มนตเ์สน่หข์องจังหวดัยามานาชิ
กันเถอะ
・รับแปลภาษาญีปุ่่ น→
ภาษาไทย, ลา่มแปลภาษา
ญีปุ่่ น-ไทย (สอบผา่นN1)

2016年 beablee@yahoo.co.jp

富士山、河口湖と
その周辺

ภเูขาไฟฟจู,ิ
ทะเลสาบคาวากจุิ
โกะและบรเิวณ
รอบ ๆ

応相談　
Depending on case

案内時にかかるガイドの
費用（施設入場料・交通
費など）は依頼者負担

คา่ใชจ้า่ยของไกดท์ี่
เกดิขึน้ในการน าเทีย่ว 
ทางผูข้อใชบ้รกิารเป็น
ผูรั้บผดิชอบ(เชน่ คา่เขา้
ชมสถานที,่ คา่เดนิทาง 
และอืน่ ๆ )

3
望月　寛子

ฮโิรโกะ โมชซิกู ิ

私は山梨で生まれ育ちました。
地元の大学を卒業後、タイのラ
ムカムヘン大学へ留学し、卒業
後は２年ほどバンコクで働いて
山梨に帰ってきました。通訳、
翻訳、タイ人に日本語を教えた
り、日本人にタイ語を教えたり
したことがあります。
山梨が大好きで、タイも大好き
です。大好きなタイ人に大好き
な地元を知ってもらい、紹介し
たいと思っています。地元とタ
イをつなぐような活動ができた
らと思います。タイ語の地域限
定通訳案内士一丸となって山
梨の観光を盛り上げていきた
いです。

ดฉัินเกดิและโตขึน้มาทีจั่งหวดั
ยามานาช ิจบมหาวทิยาลัยที่
จังหวดัยามานาชแิลว้เรยีนตอ่ที่
มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
(ปรญิญาตร)ี จบแลว้ท างานที่
กรงุเทพฯประมาณ2ปี แลว้ก็
กลับมายามานาช ิมี
ประสบการณ์เป็นลา่ม 
แปลภาษา สอนภาษาญีปุ่่ นให ้
คนไทย และสอนภษาษไทยให ้
คนญีปุ่่ น
ดฉัินชอบเมอืงไทย ชอบคน
ไทยมาก อยากแนะน าใหรู้จั้ก
จังหวดัยามานาชทิีเ่ป็นบา้นเกดิ
ของ
ดฉัิน
 

2016年 hrk_mz@hotmail.com

山梨県内

ในจังหวดัยามานาชิ

応相談 
depending on case

地　域　通　訳　案　内　士

女性(Woman)
応相談 

depending on case

自己紹介（self promotion) 性別(Gender）
料金［Fee］

★Half Day (4hrs)

女性(Woman)
応相談

　Depending on case

女性(Woman)
応相談　

Depending on case

mailto:hrk_mz@hotmail.com
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4

長倉　一富
Kazutomi 
Nagakura

 
กาซโุตม ินางากรุะ

私は自然が大好きです。ここ山
梨にはとても豊かで美しい自然
が有ります。
富士山はじめ南アルプス、八ヶ
岳、奥秩父など多く山々がそび
え、
春の花、夏の緑、秋の紅葉、冬
はスキーと遊びに事欠きませ
ん。
タイの皆さん私達と一緒に山梨
を楽しみましょう。

ผมชอบธรรมชาต ิทีย่ามานาซมิี
ธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์และ
สวยงาม
มภีเูขาสงูหลายที ่เชน่ภเูขาไฟ
ฟจูิ
ภเูขามนีามแิอลป์
ภเูขาไฟยาทงุาตะเคะ
ภเูขาโอคชุจิบิ ุเป็นตน้
ฤดใูบไมผ้ลเิห็นดอกไมห้ลาย
ชนดิ
สวยงาม
 
ฤดรูอ้นไปเทีย่วเดนิป่าก็สนุก
ฤดใูบไมร้ว่งใบไมเ้ปลีย่นสสืวย 
ใบไมแ้ดง เหลอืง ไปท่ัวพืน้ที่
และฤดหูนวาหมิะตกเลน่สกสีนุก
คนไทยทกุกทา่นมาเทีย่วยามา
นาซแิละไปเทีย่วชมในตัวเมอืง
ยามานาชนิกันนะครับ

2017年 090-5415-0555

山梨県全般

ในจงัหวด ัยามา
นาชิ

　　　　　応相談　　　　
　กรณาถาม

男(Man)
　　　　応相談　　　　

กรณาถาม


