
JR Okubo apartment 
motel  

bmj Shinjuku Okubo 
 

 
 

 
Address is:  

ทีอ่ยู่ : 

１６９−００７３東京都新宿区百人町２−２２−２ bmj 新宿大久保  

bmj Shinjuku Okubo, 2-22-2 Hyakunincho, Shinjuku Tokyo 169-0073 

bmj ชนิจูก ุโอคโุบะ 2-22-2 ฮยาคุนนิโจ ชนิจกู ุโตเกยีว 169-0073 

 

MapCode for Car GPS พกิัดจพีเีอสส าหรับรถยนต ์ : 729 002*34 
 
You can also search: bmj Shinjuku Okubo on Google maps for access. 

ลูกคา้สามารถคน้หา bmj Shinjuku Okubo ในกเูกิล้แมพเพือ่เดนิทางมาทีพั่ก 
Please use this instruction file as reference for access. Google map does not show 
the correct address. 

กรุณาใชข้อ้มูลแผนทีจ่ากเอกสารแนบเพือ่เดนิทางมาทีพั่ก 
เนื่องจากทีอ่ยู่จากกเูกิล้แมพอาจมกีารคลาดเคลือ่น 



***Important notice: 
 

bmj Shinjuku Okubo 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 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. 
2017-07-13 
 
 

***ขอ้มูลส ำคญั: 

 

bmj ชนิจูก ุโอคุโบะ เป็นอพำรท์เมนทท์ีไ่ดร้บักำรลงทะเบยีนอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

 

ซึง่ตามกฎหมายของโรงแรมในโตเกยีว 

แขกผูเ้ขา้พักทุกท่านจะตอ้งท าการแสดงส าเนาพาสปอรต์และใหท้างเจา้ของทีพั่กเป็นคนเก็บไว ้ 

จงึอยากรบกวนแขกผูเ้ขา้พักทุกท่าน 

รบกวนสง่ส าเนาพาสปอรต์มาใหท้างเราล่วงหนา้กอ่นการเขา้พัก 

ซึง่จะท าใหก้ารเขา้พักจะไดส้ะดวกและรวดเร็วยิง่ข ึน้ 

แต่ถา้ทางเราไม่ไดรั้บส าเนาพาสปอรต์กอ่นการเขา้พักของลูกคา้ 

ทางเราจะไม่มเีจา้หนา้ทีท่ีท่ าการตรวจสอบเอกสารในวันทีลู่กคา้เดนิทางเขา้พัก เพราะฉะนัน้ 

จงึอยากรบกวนใหลู้กคา้สง่ส าเนามาใหท้างเราล่วงหนา้กอ่นเดนิทางเขา้พัก 

ขอบพระคุณส าหรับความร่วมมอื 

 

บรษัิทบลิแมนจ ากัด 

13 กรกฎาคม 2560 

  



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! 

ทางเราขอบพระคุณลูกคา้ส าหรับการจองบา้นพักกับเรา หวังว่าเราจะพบคุณในการเขา้พักครัง้นี้ 

และหวังว่าคุณจะมคีวามสขุส าหรับการเขา้พักในครัง้นี้ 

หากคุณมปัีญหาอะไรสามารถสอบถามทางเราไดต้ลอดเวลา 

 

How to contact us: วธิตีดิตอ่เรา : 
 
BILMAN CO., LTD.: 
Email address: bilman.jp@gmail.com  ,OR  info@bilman.co.jp 

070-3833-8548 (เบอรโ์ทรญีปุ่น) (Contact hours: 9am – 19pm) 
+81-70-3833-8548 (เบอรโ์ทรต่างประเทศ) 
Facebook:Bmj Tokyo Vacation Rental 
Instagram:bmj_tokyo_vacation_rental 

Line ：bmj_japan 

Whatsapp ：bmj_Japan 

Kakao Talk ：bmjKorea 

WeChat ：bmj_Japan 

 
You can contact me by email, Line or whatsapp and Kakao Talk and WeChat. You can save 
my number to your phone to add me on the LINE or Whatsapp and Kakao Talk and WeChat. 

ลูกคา้สามารถตดิต่อคุณเจฟฟรีย่ไ์ดผ้่านทางอีเมล, ไลน์ หรอื Whatsapp 

โดยแอดเบอรโ์ทรศัพทท์ีญ่ีปุ่่นเพือ่ใชใ้นการตดิตอ่ 

 

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

กรุณาปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทีพั่กเพือ่ความราบรื่นและความสะวดกสบายในการเขา้พักตลอด
เวลาทีอ่ยู่ประเทศญีปุ่่น 

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

message me on Line, Whatsapp and Kakao Talk. Then you can head to the location 

on your own. Once you have arrived to the building, please also inform me too＊＊ 

 
 

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

หากลูกคา้ประทับใจในอพารท์เมนท ์สามารถเขยีนความคดิเห็น และใหค้ะแนน 5 ดาว 

เพือ่เป็นก าลังใจใหไ้ด ้
 
 
**Please let me know in advance if you cannot make it between the check in-time. 

กรุณาแจง้ล่วงหนา้หากลูกคา้ไม่สามารถเขา้พักไดภ้ายในเวลาเช็คอนิ 
 
 
Wifi password : 

รหัสผ่าน Wifi : 

 

ชือ่สัญญาณ : bmjXXX 

รหัสผ่าน : bmjshinjukuXXX 

(XXX = เบอรห์อ้ง) 
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Access: 

 

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. 

 
Coming from the Narita Airport: 

 
 

 

 

 

Coming from the Haneda Airport: 

 



Access to the motel: 

วธิกีารเดนิทางมาทีพั่ก 
 

You can access from JR Shin Okubo Station （新大久保駅）by JR Yamanote Line（山手

線）. 

ลูกคา้สามารถเดนิทางจากสถานีรถไฟ JR ชนิโอคุโบะไดอ้กี 1 ทาง 

 

  



The closest station is the JR Okubo Station (大久保駅）by Sobu Line（総武線）. 

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

สถานีทีใ่กลท้ีส่ดุคอื สถานีรถไฟ JR โอคุโบะ โดยออกทางประตูทางออกเหนือ 

 

 

 

 

 



 

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

 
The key is placed inside the key box next to your room door. Please look for YOUR ROOM 
and open the metal door (please see below steps). And you will see the key box on the 
bottom. Please follow the passcode to open the key box and get the key inside (another file 
for the passcode of the key box). 

กรุณาไปยังหอ้งพัก โดยกล่องกญุแจจะอยู่ในประตูเหล็กขา้งประตูหอ้งพัก 

ใหเ้ปิดประตูแลว้จะเห็นกล่องกญุแจอยู่ดา้นล่าง น ารหัสผา่นไขกญุแจที่ไดไ้ปเปิดเพือ่รับกญุแจ 
 

  
Please open the metal door next to your room. เปิดประตูเหล็กทีอ่ยู่ขา้งหอ้งพัก  

Incase of losing the key, please keep it inside the keybox when you go out. 

เพือ่ป้องกันการสญูหายของกญุแจ หรอืขโมย กรุณเก็บกญุแจไวท้ีเ่ดมิเมือ่ออกไปขา้งนอก 

 

Check in and check out:  

การเช็คอนิและเช็คเอาท ์: 
 
Check in: 
Check in time is between 16pm - 21pm on your arrival day and 

check out time is before 11am. 

เช็คอนิ :  
เวลาส าหรับเช็คอนิคอืระหว่าง 16:00 น. – 21:00 น. 

และเวลาเช็คเอาทค์อืกอ่น 11:00 น. 
 

Check out: 

เช็คเอาท ์: 
You are free to go at any time before 11am. Please put the keys 
back inside the mailbox of #104. 

คุณสามารถเช็คเอาทไ์ดทุ้กเวลากอ่นเวลา 11:00 น. 
กรุณาน ากญุแจไปคนืในตูจ้ดหมาย หมายเลข 104 
 

 



Apartment Regulations: 

 

1. Please keep quiet after 10pm. 
2. Check in time is from 16pm - 21pm, check out time is before 11am. Failure to 

check out by 11:00 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, only at the front entrance on the 1st floor. 

Penalty 50,000YEN. Fire alarm will ring! 
6. Please take off your shoes. 
7. By renting the house, you have agreed that the location does not hold any 

responsibility of any injuries or lost in the accommodation. 
8. 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. 

9. Please remain the apartment clean and tidy. 

10. Please follow strictly the garbage recycling instructions; if fail to follow, extra 

clean up fee may apply. 

11. No-party. 

12. No-drugs. 

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

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

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

 

กฎระเบยีบส าหรับอพารท์เมนท ์
 

1. กรุณางดใชเ้สยีง หลังชว่งเวลา 22:00 น. 

2. ลูกคา้สามารถเช็คอนิไดตั้ง้แต่เวลา 16:00 – 21:00 น. ในวันทีลู่กคา้เขา้พัก และสามารถ       

เช็คเอาทไ์ดก้อ่นเวลา 11:00 น. หากลูกคา้ท าการเช็คเอาทเ์กนิเวลา 11:00 น.จะมค่ีาปรับอยู่ที ่
2,000 เยนต่อชั่วโมง 

3. กรุณาปิดเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและไฟภายในหอ้งทุกชนดิ เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน 

4. กรุณาอย่าตะโกนเสยีงดังภายในหอ้งพัก 

5. หา้มสบูบุหรีใ่นหอ้งพัก สถานทีส่บูบหุรีอ่ยูช่ัน้ 1 ตรงประตูทางเขา้ หากฝ่าฝืน ปรับ 50,000 เยน 

6. กรุณาอย่าใสร่องเทา้ภายในหอ้งพัก 

7. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อการบาดเจ็บหรอืความเสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้จากสิง่อ านวยความสะดวก

ภายในหอ้งพัก 

8. ในกรณีทีก่ญุแจหอ้งพักหาย จะมค่ีาปรบัอยู่ที ่20,000 เยนรวมภาษี 
กรุณาเก็บกญุแจไวใ้นกล่องกญุแจเสมอเมือ่ออกจากหอ้งพัก 

9. กรุณาความสะอาดของหอ้งพักตลอดชว่งเวลาทีเ่ขา้พัก 

10. กรุณาปฏบิัตติามกฎการทิง้ขยะ แลว้กรุณาน าถุงขยะไปทิง้ยังถังขยะทีตั่ง้อยูบ่รเิวณทีจ่อดรถ 

ถา้ลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม ทางเราอาจจะการเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

11. ไม่อนุญาตใหม้กีารจัดงานสงัสรรคภ์ายในบา้นพักโดยเด็ดขาด 

12. หา้มน าสารเสพตดิเขา้มาภายในบา้นพักโดยเด็ดขาด 

13. หากผูม้าเยอืน จะตอ้งออกจากหอ้งพักกอ่นเวลา 22:00 น. 

14. เจา้หนา้ทีจ่ะไม่อยู่ใหบ้รกิารหลัง 20:00 น. กรุณาตดิต่อผ่านชอ่งทางอืน่  

 

*** หากลูกคา้มกีารละเมดิกฎเบือ้งตน้ ทางเราอาจจะขออนุญาตเชญิลูกคา้อาจจากบา้นพักโดยทันท ี


