
Asagaya①
(Ado)

Asagaya②
(Aruma)

Koennji kita
(Tên cũ:Shinkoennji)

Koenji minami Sakurajosui Kamishakujii

16 người 5 người 8 người 14～15 người 22～33 người 8 người

166-0001 166-0001 166-0002 166-0003 168-0073 167-0023

Reonekusuto Ado 2-7-8
Asagaya kita,Suginami-
ku, Tokyo

Reonekusuto Aruma 2-7-9
Asagaya kita,Suginami-
ku, Tokyo

Cleino koenji no Mori 4-21-
11 Koenjikita, Suginami-ku,
Tokyo

Cararu Koenji,4-34-14
Koenjiminami, Suginami-ku,
Tokyo

Reoparesu 「Soreyu」4-17-3
Shimotakaido, Suginami-ku,
Tokyo

Rashinu Kamiigusa 4-22-8
Kamiigusa, Suginami-ku ,Tokyo

21 phút 15 phút ①45 phút（②30 phút） 37 phút

Đi bộ 9 p'→Ngồi tàu 8p'
→Đi bộ 4 p'

Đi bộ 3 p'→Ngồi tàu 8p'
→Đi bộ 4 p'

①Đi bộ 6 p'→Lên tàu 16p'→Đi
bộ 20p'
②Đi bộ 6 p'→Lên tàu 20p'→Đi
bộ 4p'

Đi bộ 10 p'+ Ngồi tàu 15 p' + Đ
i bộ 12 p'

①5,780円（②9,660円) 8,930 yên

１phòng lớn
(8 phòng ）

１phòng lớn
(2 phòng ）

１phòng lớn
(4 phòng ）

１phòng lớn
(6 phòng ）

Phòng kèm gác xép
（11 phòng）

Phòng kèm gác xép
（4 phòng）

* Phòng ở 2 người * Phòng ở 2 người *Phòng ở 2 người tầng 2 *Phòng ở 2 người (phòng 201, 301) *Phòng ở 2 người tầng 2 *Phòng ở 2 người tầng 2

53,000yên 51,000yên 51,000yên 52,000yên 49,000yên 47,000yên

*Phòng ở 2 người tầng 1 *Phòng ở 2 người(phòng 101,203,302) *Phòng ở 2 người tầng 1 *Phòng ở 2 người tầng 1

49,000yên 50,000yên 47,000yên 45,000yên

*Phòng ở 3 người *Phòng ở 2 người (phòng 202) *Phòng ở 3 người tầng 2

37,000yên 49,000yên 33,000yên

*Phòng ở 2/3 người (phòng102) *Phòng ở 3 người tầng 1

55,000yên / 37,000yên 30,000yên

Từng phòng

Chung（KTX Koenji）

Internet (miễn phí)

Nhà tắm

Toilet

Bếp 

Máy giặt,máy sấy Máy giặt

Ban Công có có (nhỏ) có (nhỏ) có chuyên để phơi quần áo có

Khác Ấm điện, Quạt gió riêng cho gá
c xép

Tủ quần áo

　　　　　          　KÝ TÚC XÁ MCA　                      Từ 1/9/2020～

Tên KTX

Đối tượng

Số lượng (Tối đa 80-91 người)

Mã bưu điện

Nam, Nữ

Địa chỉ

【Giao thông】KTX→Ga
gần nhất→

Tuyến JR Sobu,xuống ga
「Okubo」cửa bắc

→Trường

24 phút

Đi bộ 9 p'→Ngồi tàu 11p'
→Đi bộ 4 p'

Ga lên tàu→Ga đổi tàu→
Ga đổi tàu→Ga xuống tà
u
（Cửa ga）

Tuyến JR Chuo Sobu, ga Asagaya⇒Ga Okubo cửa bắc
Tuyến JR Chuo Sobu, ga
Koenji(Cửa bắc)⇒Ga Okubo
cửa bắc

Tuyến JR Chuo Sobu, ga
Koenji(Cửa bắc)⇒Ga Okubo cửa
bắc

①Tuyến Keio, ga Sakurajosui→
Ga Shinjuku,cửa Tây
②Tuyến Keio, ga Sakurajosui⇒
Chuyển   tàu ở ga Shinjuku⇒
Tuyến JR Chuo Sobu, ga Okubo
cửa bắc

Tuyến Seibu Shinjuku, ga
Kamishakujii⇒Ga Seibu
Shinjuku, cửa  bắc

Giá vé tháng 4,940yên

Ｂ

★Tiền đăng ký 30,000yên

★Tiền đặt cọc 20,000yên

Tiền điện nước gas（1 tháng）  9,000yên（1 người, 2 người）～ 6,000yên（3 người）

★Tiền thuê chăn nệm 6,000yên（hợp đồng 3 tháng đầu、3 tháng sau tùy ý thuê tiếp hoặc không）

Giá phòng/ Loại phòng

Ａ

Giá phòng 1 tháng（1người）

Nhà tắm kèm toilet

Giá phòng 1 tháng（1người）

Ｃ

Giá phòng 1 tháng（1người）

D

Giá phòng 1 tháng（1người）

Thiết bị

Tivi, Điều hòa, Giường 2 tầng, Bàn, Ghế, Đèn học, Rèm cửa, Sào phơi đồ, Ổ cắm điện, Nồi cơm điện, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Máy hút bụi, Xoong, chảo,Thớt, Dao, Mắc quần áo, Thùng rác, ấm điện

Máy giặt、máy sấy

Sảnh tòa nhà có khóa cửa điện từ và camera an ninh

Nhà tắm, toilet riêng

Bồn cầu tự động

Mạng dây・Wi-Fi

 Bếp Điện

NHỮNG
 

ĐIỀU

CẦN
 
LƯU

Ý

①Tiền phí trên đã bao gồm thuế 10%
②Thời gian ở KTX  tối thiểu：３tháng（１học kỳ）
③Cấm hút thuốc trong phòng.
④Việc chia phòng sẽ do trường quyết định.
　＊Thông thường trường sẽ quyết định trước khi nhập học 2 tuần
⑤Tiền đăng ký sẽ không được trả lại.
⑥Tiền đặt cọc sẽ được trả lại nếu học sinh tuân theo nội
quy nhà trường.

⑦Tiền điện nước gas 9,000yên/tháng (3 người/ phòng giá
6,000 yên/tháng）
⑧Chỉ được đăng ký  phòng 1 người ở KTX Koenjiminami/kita
và Sakura josui khi còn phòng trống  (78,000yên/tháng）
＊Thời gian được ở tối đa：1 năm. Học sinh mới không được
đăng ký
⑨【Chăn nệm】
　Tiền thuê：３tháng 6,000yên.3 tháng sau có thể thuê tiếp
hay không.
   Có chăn mùa đông và chăn mùa hè.
「Set chăn nệm」：１.Chăn đắp　２.Chăn nỉ ３.Nệm  4. Gối
5.  Bọc từ 1~4
　
⑩Internet/wifi: wifi sử dụng miễn phí

⑪Đón sân bay:Thông thường trường chỉ chịu trách nhiệm đón
những ngày trường quy định (trước ngày thi xếp lớp 1 hoặc 2 ng
ày).Học sinh cần xác nhận ngày trước với công ty du học. Nếu
sang nhật ngoài ngày trường quy định thì trường sẽ đón tại ga
Shinjuku
  Phí đón sân bay: miễn phí.Tuy nhiên, nếu hạ cánh vào thời
gian tối muộn hoặc sáng sớm thì có thể sẽ phải trả phí đón,
hoặc sẽ phải đợi đến lúc trường có thể ra đón được.
⑫Nếu tất cả các kTX trên hết phòng trống,trường sẽ sắp xếp
sang phòng của bên công ty cung cấp dịch vụ KTX.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC Ở DỌN RA NGOÀI

①Liên lạc với công ty du học nếu  quyết định ở KTX.
②Viết 「Đơn Đăng ký vào KTX」
③Chuyển tiền phí KTX cùng với học phí sau khi trường đã giữ phò
ng cho.
＊Nhanh chóng đặt vé máy bay và cho trường biết ngày giờ sang
Nhật.

Thời gian gia hạn hợp đồng tối thiểu là 3 tháng(1 học kỳ)
①Sau khi vào KTX 1 tháng trường sẽ xác nhận có ở tiếp hay
không
②Nếu ở tiếp thì nộp "Đơn xin gia hạn hợp đồng"
③Thanh toán tiền phòng 3 tháng tiếp theo

①Nộp "Đơn ra khỏi KTX" trước thời hạn quy định (thông thường
trước khi ra khỏi KTX 1 tháng).
②Trả lại chìa khóa KTX cho trường ngay sau khi  dọn ra ngoài
③Nhận lại tiền đặt cọc.
＊Sẽ không được trả lại tiền đặt cọc nếu không tuân thủ nội
quy KTX.


