地 域 通 訳 案 内 士
番号(No.)

1

2

3

写真(picture）

名前
(Name in Japanese and Thai )

井原 ラニー
ราณี อิฮาร่า (มณีศรี)

自己紹介（self promotion)

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。

・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。
ナッタグリター シリラッシャニ
その以外の場所も案内を行い
コン
ますので、お気軽にご相談くだ
ณั ฐกฤตา ศริ ริ ัชนีกร
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）

望月 寛子
ิ ก
ฮโิ รโกะ โมชซ
ู ิ

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。

ดิฉันเกิดและโตอยูท
่ ศ
ี่ รี สะเกษ
แต่งงานและอาศัยอยูใ่ นญีป
่ น
ุ่
และย ้ายจากโตเกียวมาอยูย
่ ามา
ิ านกว่า20ปี เหตุผลที่
นาชน
เลือกทางานนี้ ก็เพราะมี
ความชอบสว่ นตัว และดิฉันเคย
ทางานเกีย
่ วกับการเป็ นไกด์มา
ก่อน และหวังว่าคงจะนา
้ ้ค่ะ
ประสบการณ์เหล่านีม
้ าใชได
และก็อยากจะให ้ทุกท่านทีม
่ า
ื่
เทีย
่ วชมเมืองยามานาช ิ ชน
ชอบทีน
่ เี่ หมือนดิฉันได ้ไม่มากก็
ิ อ
น ้อยค่ะ เมืองยามานาชม
ี ะไร
ให ้ค ้นหา และอยากเรียนรู ้หลาย
อย่าง ไม่แพ ้เมืองอืน
่ ๆใน
ประเทศญีป
่ น
ุ่ ไม่วา่ จะเป็ น
ทิวทัศน์ อาหาร ไวน์ อัญมณี
หรือผลไม ้ตามฤดูกาลต่างๆ
ดิฉันอยากให ้การมาเทีย
่ วเมือง
ิ องทุกท่าน
ยามานาชข
ื่ ชอบทีน
ประทับใจและชน
่ ค
ี่ ะ่

・ถ ้าคุณต ้องการท่องเทีย
่ ว
บริเวณโดยรอบฟูจซ
ิ งั ติดต่อมา
ิ ะ
สค
ฉั นเป็ นไกด์ท ้องถิน
่ ทีส
่ ามารถ
แนะนาพร ้อมพาคุณไปสัมผัส
เสน่หข
์ องจังหวัดยามานาชไิ ด ้
ไม่วา่ จะเป็ นบริเวณโดยรอบ
ภูเขาไฟฟูจ,ิ ทะเลสาบคาวากุจ ิ
โกะ, หมูบ
่ ้านน้ าใสโอชโิ นะฮักไก
็ (บ่อน้ าร ้อน)
อีกทัง้ ยังมีออนเซน
ให ้คุณได ้ผ่อนคลายอีกด ้วยค่ะ
หรือหากต ้องการไปยังสถานที่
อืน
่ ดิฉันก็สามารถพาเทีย
่ วได ้
่ กัน
เชน
มาท่องเทีย
่ วพร ้อมกับสัมผัส
มนต์เสน่หข
์ องจังหวัดยามานาช ิ
กันเถอะ
・รับแปลภาษาญีป
่ น→
ุ่
ภาษาไทย, ล่ามแปลภาษา
ญีป
่ น-ไทย
ุ่
(สอบผ่านN1)

ดิฉันเกิดและโตขึน
้ มาทีจ
่ งั หวัด
ยามานาช ิ จบมหาวิทยาลัยที่
ิ ล ้วเรียนต่อที่
จังหวัดยามานาชแ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(ปริญญาตรี) จบแล ้วทางานที่
กรุงเทพฯประมาณ2ปี แล ้วก็
กลับมายามานาช ิ มี
ประสบการณ์เป็ นล่าม
แปลภาษา สอนภาษาญีป
่ นให
ุ่
้
คนไทย และสอนภษาษไทยให ้
คนญีป
่ น
ุ่
ดิฉันชอบเมืองไทย ชอบคน
ไทยมาก อยากแนะนาให ้รู ้จัก
ิ เี่ ป็ นบ ้านเกิด
จังหวัดยามานาชท
ของ
ดิฉัน

登録年(Year Registered)

性別(Gender）

2016年

女性(Woman)

連絡先
(Phone and Email)

紹介ＨＰ等のリンク（Web page）

ガイドエリア
(one's best area)

山梨県内

090-5539-4035

ในจังหวัดยามานาช ิ

料金［Fee］
★Half Day (4hrs)

料金［Fee］
★Full Day (8hrs)

応相談
Depending on case

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

富士山、河口湖と
その周辺

2016年

女性(Woman)

beablee@yahoo.co.jp

応相談
Depending on case

応相談
Depending on case

応相談
depending on case

応相談
depending on case

ภูเขาไฟฟูจ,ิ
ทะเลสาบคาวากุจ ิ
โกะและบริเวณ
รอบ ๆ

山梨県内
2016年

女性(Woman)

hrk_mz@hotmail.com
ในจังหวัดยามานาช ิ

料金についての特記事
［Fee Explanation if any］

ค่าใชจ่้ ายของไกด์ท ี่
เกิดขึน
้ ในการนาเทีย
่ ว
้ การเป็ น
ทางผู ้ขอใชบริ
่ ค่าเข ้า
ผู ้รับผิดชอบ(เชน
ชมสถานที,่ ค่าเดินทาง
และอืน
่ ๆ)

番号(No.)

4

写真(picture）

名前
(Name in Japanese and Thai )

長倉 一富
Kazutomi
Nagakura
กาซุโตมิ นางากุระ

自己紹介（self promotion)

ิ ี
ผมชอบธรรมชาติ ทีย
่ ามานาซม
ธรรมชาติอด
ุ มสมบูรณ์และ
สวยงาม
่ ภูเขาไฟ
มีภเู ขาสูงหลายที่ เชน
ฟูจ ิ
ภูเขามีนามิแอลป์
ภูเขาไฟยาทุงาตะเคะ
ภูเขาโอคุชจิ บ
ิ ุ เป็ นต ้น
ฤดูใบไม ้ผลิเห็นดอกไม ้หลาย
ชนิด
สวยงาม

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
ฤดูร ้อนไปเทีย
่ วเดินป่ าก็สนุก
ん。
ื วย
ฤดูใบไม ้ร่วงใบไม ้เปลีย
่ นสส
タイの皆さん私達と一緒に山梨
ใบไม ้แดง เหลือง ไปทั่วพืน
้ ที่
を楽しみましょう。
และฤดูหนวาหิมะตกเล่นสกีสนุก
คนไทยทุกกท่านมาเทีย
่ วยามา
ิ ละไปเทีย
นาซแ
่ วชมในตัวเมือง
ิ กันนะครับ
ยามานาชน

登録年(Year Registered)

性別(Gender）

連絡先
(Phone and Email)

紹介ＨＰ等のリンク（Web page）

ガイドエリア
(one's best area)

料金［Fee］
★Half Day (4hrs)

料金［Fee］
★Full Day (8hrs)

山梨県全般
2017年

男(Man)

090-5415-0555

ในจงัหวดั ยามา
นาช ิ

応相談
กรณาถาม

応相談
กรณาถาม

料金についての特記事
［Fee Explanation if any］

