
 

bmj Hyakunincho 
apartment motel  

bmj 百人町 
 

  
 

 
Address:  

ที่อยู่: 

１６９−００７３東京都新宿区百人町２−１１−１２ bmj百人町  

bmj Hyakunincho, 2-11-12 Hyakunincho, Shinjuku Tokyo 169-0073 

bmj ฮยาคนุนิโชว, 2-11-12 ฮยาคนุนิโจ ชนิจกู ุโตเกยีว 169-0073 

 
You can also search: bmj Hyakunincho on Google maps for access. 

ลกูคา้สามารถคน้หา bmj Hyakunincho ในกเูกิล้แมพเพือ่เดนิทางมาทีพ่ัก 
 
Please use this instruction file as reference for access. Google map does not show the 
correct address. 
 

กรณุาใชข้อ้มลูแผนทีจ่ากเอกสารแนบเพือ่เดนิทางมาทีพ่ัก 
เน่ืองจากทีอ่ยูจ่ากกเูกิล้แมพอาจมกีารคลาดเคลือ่น 

 



 

***Important notice: 
 

bmj Hyakunincho is a licensed motel apartment. 
 
As the requirement of the Hotel Law in Tokyo, ALL guests must show the passport 
copies and keep by the host. Thus, I am requesting ALL guests to send me the passport 
copies prior to your check in date for a smooth move in on your arrival. 
 
If I do not receive your the passport copies by your check in, I may not be able to check 
you in upon your arrival. It is best to send me your passport copies in advance for the 
best check in experience. 
Thank you very much for your cooperation. 
 
Bilman Co., Ltd. 
2020-01 
 

 
 

***ขอ้มลูส ำคญั: 

 

bmj ฮยาคนุนิโชว เป็นอพำรท์เมนทท์ีไ่ดร้บักำรลงทะเบยีนอยำ่งถกูตอ้งตำมกฎหมำย 

 

ซึง่ตามกฎหมายของโรงแรมในโตเกยีว 

แขกผูเ้ขา้พักทกุทา่นจะตอ้งท าการแสดงส าเนาพาสปอรต์และใหท้างเจา้ของทีพ่ักเป็นคนเก็บไว ้ 

จงึอยากรบกวนแขกผูเ้ขา้พักทกุทา่น 

รบกวนสง่ส าเนาพาสปอรต์มาใหท้างเราลว่งหนา้กอ่นการเขา้พัก 

ซึง่จะท าใหก้ารเขา้พักจะไดส้ะดวกและรวดเร็วยิง่ขึน้ 

แตถ่า้ทางเราไมไ่ดร้ับส าเนาพาสปอรต์กอ่นการเขา้พักของลกูคา้ 

ทางเราจะไมม่เีจา้หนา้ทีท่ีท่ าการตรวจสอบเอกสารในวันทีล่กูคา้เดนิทางเขา้พัก เพราะฉะนัน้ 

จงึอยากรบกวนใหล้กูคา้สง่ส าเนามาใหท้างเราลว่งหนา้กอ่นเดนิทางเขา้พัก 

ขอบพระคณุส าหรับความรว่มมอื 

 

บรษัิทบลิแมนจ ากดั 

มกราคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Thank you very much for booking with us! I look forward for your arrival! I hope you will 
enjoy your trip and let me know if you have any question at any time! 

ทางเราขอบพระคณุลกูคา้ส าหรับการจองบา้นพักกบัเรา หวังว่าเราจะพบคณุในการเขา้พักครัง้น้ี 

และหวังวา่คณุจะมคีวามสขุส าหรับการเขา้พักในครัง้น้ี 

หากคณุมปัีญหาอะไรสามารถสอบถามทางเราไดต้ลอดเวลา 

 

How to contact us: วธิตีดิตอ่เรา : 
BILMAN CO., LTD.: 
Email address: bilman.jp@gmail.com  ,OR  info@bilman.co.jp 
070-3833-8548 (เบอรโ์ทรญีป่นุ) (Contact hours: 10am – 19pm) 
 
+81-70-3833-8548 (International phone number) 
+81-70-3833-8548 (เบอรโ์ทรตา่งประเทศ) 
 
Facebook: Bmj Tokyo Vacation Rental 
Instagram: bmj_tokyo_vacation_rental 
Line ：bmj_japan 

Whatsapp ：bmj_Japan 

Kakao Talk ：bmjKorea  

WeChat ：bmj_Japan 

 
Please follow the house rules for the best experience in Japan. 

กรณุาปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทีพ่ักเพือ่ความราบรืน่และความสะดวกสบายในการเขา้พักตลอดเวล
าทีอ่ยูป่ระเทศญีปุ่่ น 
 

＊＊When you have arrived to the airport  please remember to send me an email or 

message me on Line, Whatsapp and Kakao Talk and WeChat. Then you can head to 
the location on your own. Once you have arrived to the building, please also inform me 

too＊＊ 

** เมือ่ลกูคา้เดนิทางถงึสนามบนิ รบกวนลกูคา้สง่อเีมลลห์รอืสง่ขอ้ความผา่นทาง ไลน,์ whatapp, 
Kakao talk หรอื WeChat จากนัน้ลกูคา้สามารถเดนิทางไปทีพ่ักไดโ้ดยตัวทา่นเอง 
เมือ่ลกูคา้เดนิทางทีพ่ัก รบกวนลกูคา้แจง้คณุเจฟฟ่ีอกีครัง้ดว้ย** 
 

If you like the apartment, write me comment and give me 5✭✭✭✭✭ on the review:) 

หากลกูคา้ประทับใจในอพารท์เมนท ์สามารถเขยีนความคดิเห็น และใหค้ะแนน 5 ดาว 
เพือ่เป็นก าลังใจใหเ้ราได ้
 
**Please let me know in advance if you can not make it between the check in-time. 

กรณุาแจง้ลว่งหนา้หากลกูคา้ไมส่ามารถเขา้พักไดภ้ายในเวลาเช็คอนิ 

   
Wifi password : รหสัผา่น Wifi : 

 

Connection name :  BMJ-Hyakunincho 

ชือ่สญัญาณ : BMJ-Hyakunincho 

Password : BMJ21112 

รหัสผา่น : : BMJ21112 

 

mailto:bilman.jp@gmail.com
mailto:bilman.jp@gmail.com
https://www.instagram.com/bmj_tokyo_vacation_rental/
mailto:bilman.jp@gmail.com
mailto:bilman.jp@gmail.com


 

Access: วิธีการเดินทาง : 

Train route can be searched on Google Map. Enter the departure point (current location 

or departure station name) and the arrival destination (insect station name works too). 

Then Google map will show the best way to access to the destination. 

การเดนิทางดว้ยรถไฟ สามารถท าการคน้หาผ่าน Google Map โดยป้อนจดุเริม่ตน้ 

(ต าแหน่งทีอ่ยูปั่จจบุันหรอืชือ่ของสถานีรถไฟปัจจบุัน) และจดุหมายปลายทาง 

(สถานีรถไฟปลายทาง) ซึง่ Google Map จะแสดงเสน้ทางทีด่ทีีส่ดุไปยังจดุหมายปลายทาง 

 

   
 

Coming from the Narita Airport: 

กรณีมาจาก สนามบินนาริตะ:   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coming from the Haneda Airport: 

กรณีมาจาก สนามบินฮาเนดะ:   

 

  
 

  



 

Access to the motel:  

วธิกีารเดนิทางมาทีพ่ัก 
 

The closest station is the JR Shinokubo Station （新大久保駅）by JR Yamanote Line

（山手線）. 

ลกูคา้สามารถเดนิทางจากสถานีรถไฟ JR ชนิโอคโุบะ ไดด้ว้ย JR สาย ยามาโนเตะ 

 

 

  



 

You can access from JR Okubo Station (大久保駅）by JR Sobu Line（総武線）. 

To access to the house, please use the North Exit (北口）. 

หรอืคณุสามารถเดนิทางจาก สถานีรถไฟ JR โอคโุบะ  ดว้ย JR สาย Sobu ซึง่การเดนิทางไปทีพั่ก 

รบกวนใหอ้อกทางประตทูางออกเหนือ 

 

 

 

  



 

   

 This is it!  ถงึแลว้!         This is the front door. ตรงนีค้ือประตเูข้าตกึ 

 
The key is placed inside the key box next to your room. Please look for YOUR ROOM and open the 
key box with the passcode (another file for the passcode of the key box). 

กุญแจห้องพกัจะอยูภ่ายในกล่องเก็บกุญแจบริเวณหนา้ห้องพกัของท่าน กรุณามองหาห้องพกัของทา่น และใชร้หสัท่ีท่านไดรั้บใ
นการเปิดเอากุญแจห้องพกัจากกล่องเก็บกุญแจ (ไฟลท่ี์แนบมาจะเป็นรหสัท่ีใชส้ าหรับในการเปิดเอากุญแจ) 

   

*Please keep the key in the box and lock when you go out!  

*กรุณาเก็บกญุแจภายในกล่องเก็บกุญแจเมือ่คุณออกไปขา้งนอก เพือ่ป้องกนัการสูญหาย 

 

Check in and check out:  

การเช็คอนิและเชค็เอาท ์: 
 
 
Check in:  
Check in time is between 15pm - 20pm on your arrival day and check out time is before 10am. 

เชค็อนิ :  
เวลาส าหรับเชค็อนิคอืระหวา่ง 15:00 น. – 20:00 น. และเวลาเช็คเอาทค์อืกอ่น 10:00 น. 
 
 

Check out: 
 
You are free to go at any time before 10am. Please put the keys back inside the key box. 

คณุสามารถเชค็เอาทไ์ดท้กุเวลากอ่นเวลา 10:00 น. 
กรุณาน ากญุแจไปคนืในกลอ่งกญุแจของหอ้งพกัของคณุ 

 

 

 

 



 

Regulation: 

1. Please keep quiet after 10pm. 
2. Check in time is from 15pm - 20pm, check out time is before 10am. Failure to check out by 

10:00 a.m. will result in an additional fee of 1,000 yen per hour. 
3. Please turn off the electricity when you are not using it. 
4. Do not shout inside the house. 
5. Do not smoke inside the house. Penalty 50,000YEN. Fire alarm will ring! 
6. Please take off your shoes. 
7. Please contact me if you have any question. 
8. By renting the house, you have agreed that the location does not hold any responsibility of 

any injuries or lost in the accommodation. 
9. Please do not lose the room key. It will be 20,000 yen plus tax for losing the key. Leaving 

the key in the key box when you are away is highly recommended. 

10. Please remain the apartment clean and tidy. 

11. Please follow strictly the garbage recycling instructions; if fail to follow, extra clean up fee 

may apply. 

12. No-party. 

13. No-drugs. 

14. Visitors of the guests please leave by 10pm. 

15. Please be aware that manager is not present after 8pm. 

16. Forgotten items of guests will not be kept or delivered. 

***Violate the above regulation(s) may result in immediate evacuation.  

 
 

กฎระเบยีบส าหรับโรงแรม 
 

1. กรุณางดใชเ้สยีง หลังชว่งเวลา 22:00 น. 

2. ลกูคา้สามารถเช็คอนิไดต้ัง้แตเ่วลา 15:00 – 20:00 น. ในวันทีล่กูคา้เขา้พัก และสามารถ       
เชค็เอาทไ์ดก้อ่นเวลา 10:00 น. หากลกูคา้ท าการเชค็เอาทเ์กนิเวลา 10:00 น.จะมคีา่ปรับอยูท่ี ่1,000 
เยนตอ่ชัว่โมง 

3. กรุณาปิดเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและไฟภายในหอ้งทกุชนดิ เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน 

4. กรุณาอยา่ตะโกนเสยีงดังภายในหอ้งพัก 

5. ขอความกรุณางดสบูบหุรีใ่นหอ้งพักของทา่นเน่ืองจากสญัญาณเตอืนภัยจะดังขึน้ทันท ีหากฝ่าฝืนมคีา่ป

รับ 50,000 เยน ( ทา่นสามารถสบูบหุรีไ่ดท้ีบ่รเิวณชัน้ 1 ประตทูางเขา้อพาทเมนต ์) 

6. กรุณาอยา่ใสร่องเทา้ภายในหอ้งพัก 
7. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่การบาดเจ็บหรอืความเสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้จากสิง่อ านวยความสะดวกภายใน

หอ้งพัก 

8. ในกรณีทีก่ญุแจหอ้งพักหาย จะมคีา่ปรับอยูท่ี ่20,000 เยนรวมภาษี 
กรุณาเกบ็กญุแจไวใ้นกลอ่งกญุแจเสมอเมือ่ออกจากหอ้งพัก 

9. กรุณาความสะอาดของหอ้งพักตลอดชว่งเวลาทีเ่ขา้พัก 

10. กรุณาปฏบิตัติามกฎการทิง้ขยะ แลว้กรุณาน าถงุขยะไปทิง้ยังถังขยะทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีจ่อดรถ 

ถา้ลกูคา้ไมป่ฏบิัตติาม ทางเราอาจจะการเก็บคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ 

11. ไมอ่นุญาตใหม้กีารจัดงานสงัสรรคภ์ายในบา้นพักโดยเดด็ขาด 

12. หา้มน าสารเสพตดิเขา้มาภายในบา้นพกัโดยเดด็ขาด 

13. หากผูม้าเยอืน จะตอ้งออกจากหอ้งพักกอ่นเวลา 22:00 น. 

14. เจา้หนา้ทีจ่ะไมอ่ยูใ่หบ้รกิารหลัง 20:00 น. กรุณาตดิตอ่ผา่นชอ่งทางอืน่  

*** หากลกูคา้มกีารละเมดิกฎเบือ้งตน้ ทางเราอาจจะขออนุญาตเชญิลกูคา้อาจจากบา้นพักโดยทันท ี

 


