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หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม info@ciclavia.org / 213.355.8500 / ciclavia.org / @ciclavia

หากคุณมีคำาถามหรือขอ้
กงัวลใด ๆ โปรดส่งอีเมล ์ไป
ท่ี info@ciclavia.org หรือโทร 
213.355.8500 

หากคุณมีขอ้กงัวลเก่ียวกบัใบอนุญาตปิดถนนใน
ลอสแองเจลิส โปรดติดต่อสำานกับริการถนนของ
ลอสแองเจลีส กองสืบสวนและบงัคบัคดี งาน
พิเศษท่ี 213.847.6000 หากคุณมีขอ้กงัวลเก่ียว
กบัใบอนุญาตปิดถนนในฮอลลีวูดตะวนัตก โปรด
ติดต่อเมืองฮอลลีวูดตะวนัตกท่ี 323.848.6400

CicLAvia เป็นองคก์รไม่แสวงผลกำาไร 501(c)
(3) งาน CicLAvia เป็นความร่วมมือกบัเมืองฮอล
ลีวูดตะวนัตก เมืองลอสแองเจลีส Metro และ 
CicLAvia, Inc. 

“ธุรกิจกลางวนัในวนัเดียวท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร ์
ของดาวนท์าวนค์ลัเวอรซิ์ตี ้
คือเม่ือ CicLAvia มาถึงเมือง! 
ท ัง้ชุมชนของเราสนุกสนาน
กนัอย่างมากมายทัง้วนั”

- โรงแรม THE CULVER HOTEL 
ดาวนท์าวนค์ลัเวอรซิ์ตี ้ CicLAvia จะแปลงถนนให ้

กลายเป็นพืน้ท่ีปลอดภยัและ
ปราศจากรถยนตเ์พ่ือใหค้น
หลายพนัคนไดข่ี้จกัรยาน เดิน 
เล่นและยิม้ CicLAvia เป็นงาน
ฟรีท่ีจะเช่ือมโยงผูค้นกบัชุมชน
และซึ่งกนัและกนั

งาน CicLAvia จะมีขึน้ระหว่าง 9:00 น. - 16:00 
น. ในวนัอาทิตยท่ี์ 18 สิงหาคม เสน้ทางยาว 6.5 
ไมล ์ของถนน CicLAvia จะถูกปิดไม่ใหร้ถยนตทุ์ก
คนัเขา้ตัง้แต่เวลา 7:00 น. ถงึ 18:00 น. หา้มยาน
พาหนะว่ิงบนหรือจอดบนถนนในช่วงเวลานีแ้ละจะ
ถูกลากออกไปหากมีการฝ่าฝืน จะมีการจำากดัการ
จอดรถเพ่ิมเติม (หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมโปรด
ดูดา้นใน) มีจุดผ่านหลายจุดท่ีหลายแยกท่ียาน
พาหนะสามารถผ่านเสน้ทางดงักล่าวได ้(ดูแผนท่ี) 
คาดว่าจะมีความล่าชา้ปานกลางถงึนานบนถนน
ใกลเ้คียงหากคุณตอ้งขบัรถหรือเดินทางดว้ยรถ
โดยสารในวนันัน้

โอกาสทางธุรกิ จท่ี  CicLAvia

วนัอาทิตยท่ี์ 18 
สิงหาคม 2019 
ต ัง้แต่เวลา  
9.00 น. – 16.00 น.

วนัอาทิตยท่ี์ 18 สิงหาคม 2019 ต ัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
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นำาเสนอโดย Metro

City of 
Los Angeles



ควา้โอกาสท่ี ลูกคา้ในอนาคตหลายพนัคนเดินผ่านรา้นของคุณ!
1   วางแผนท่ีจะเปิดรา้นในวนังาน (9.00 น. 

- 16.00 น.) ทำาใหห้นา้รา้นของคุณมอง
เห็นไดด้ว้ยป้ายและแบนเนอร ์

2   นำาของในรา้นคุณออกไปไวน้อกรา้นหาก
คุณไดร้บัอนุญาตให้ใชท้างเทา้หนา้รา้น
ของคุณ นำาผลิตภณัฑ ์ดนตรี หรือท่ีนั่ง
ออกมาไวน้อกรา้น หากคุณใชท้างเทา้
คุณตอ้งรกัษาระยะห่าง 4 ฟุต สำาหรบั
การใช ้ADA (โปรดทราบ: ภายใตข้อ้
ตกลงของใบอนุญาตของ CicLAvia หา้ม
วางวตัถุท่ีไม่เคล่ือนท่ีบนถนน)

โปรดทราบ: กิจการในฮอลลีวูดตะวนั
ตกท่ีตัง้อยู่ตามเสน้ทางมีสิทธิไ์ดร้บัการ
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมเพ่ือใชห้นา้รา้น
ในระหว่างงาน ติดต่อฝ่ายบริการงาน
และภาพยนตรท่ี์ 323.848.6447 หรือ 
specialeventpermit@weho.org หาก
ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม

3  ทำาใหร้า้นคุณเด่นอยู่บนแผนท่ีดิจิทลั
ของ CICLAVIA กิจการท่ีเสนอส่วนลด 
CicLAvia พิเศษจะไดอ้ยู่บนแผนท่ีดิจิทลั
แบบโตต้อบของเรา: map.ciclavia.
org ดูรายละเอียดดา้นล่างเก่ียวกบัการ
เขา้ร่วมโปรแกรมการประหยดัเงินของ 
CicLAvia

4  ช่วยโฆษณาล่วงหนา้ ติดโปสเตอร ์
CicLAvia หรือมอบโปสการด์ CicLAvia 
ใหก้บัลูกคา้ของคุณ! ติดต่อ  
info@ciclavia.org หากตอ้งการขอ้มูล
เพ่ิมเติมและคำาแนะนำา

คุณจะไดเ้ห็นอะไรในงาน CicLAvia 
• ผูม้าร่วมงานนบัหม่ืนบนถนนท่ีปลอด

รถยนตจ์ากทั่วทุกมุมภูมิภาคท่ีกระตือรือรน้
ท่ีจะสำารวจพืน้ท่ีใกลเ้คียง

• คนท่ีมีความสุขกำาลงัมองหาสถานท่ีโปรด
ใหม่

• ตำารวจ นายอำาเภอและตำารวจจราจรท่ีรบัผิด
ชอบดา้นการจราจรและการควบคุมฝูงชน
ตามเสน้ทาง

• เจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัร CicLAvia บน
เสน้ทางท่ีจะคอยช่วยเหลือผูม้าร่วมงานท่ีมี
คำาถามและขอ้สงสยัต่าง ๆ

• หอ้งน้ำา น้ำาด่ืมฟรี การปฐมพยาบาล ถงัขยะ/
รีไซเคิล ท่ีจอดจกัรยาน บริการซ่อมจกัรยาน
ฟรี และบูธขอ้มูลท่ีจุดรวมตามเสน้ทาง

• กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีปลอดภยั สนุกและเหมาะ
สำาหรบัครอบครวั

การใชร้ถยนตแ์ละท่ีจอดรถจะถูกจดัการอย่างไร 
• ถนนส่วนบุคคลทัง้หมดบนเสน้ทางดงั

กล่าวจะถูกบล็อค และไม่สามารถเขา้ถงึ
ไดต้ ัง้แต่เวลา 7:00 น. ของวนัอาทิตยท่ี์ 18 
สิงหาคม

• หากยานพาหนะของคุณจอดอยู่ในถนน
ส่วนบุคคลของคุณและคุณจำาเป็นตอ้ง
ใชม้นัหลงั 7:00 น. ในในวนัอาทิตยท่ี์ 18 
สิงหาคม โปรดจอดยานพาหนะของคุณ
ท่ีอ่ืนเน่ืองจากคุณจะไม่สามารถใชม้นัได้
จนกว่าจะถงึเวลาประมาณ 18:00 น. ยาน
พาหนะจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้หรือออก
เสน้ทางดงักล่าวไดร้ะหว่างเวลานี้

• การปิดถนนจะเร่ิมตน้เวลา 6:00 น. โดย
มีการปิดเสน้ทางแบบเต็มรูปแบบภายใน
เวลา 7:00 น. งานจะเร่ิมตัง้แต่เวลา 9:00 
น. - 16:00 น. และถนนจะเปิดใหร้ถยนต์
เขา้มาไดต้ามปกติภายในเวลาประมาณ 
18.00 น

• รถยนตส์ามารถผ่านเสน้ทางดงักล่าว 
ณ ถนนสายหลกับางเสน้ (ดูแผนท่ี) 
ทางมา้ลายจะมีใหบ้ริการตลอดเสน้ทาง
เพ่ือใหผู้ค้นสามารถเขา้ถงึกิจการและ
อาคารต่าง ๆ ไดท้ ัง้สองฝ่ังของถนนดว้ย
เช่นกนั ถนนเสน้อ่ืน ๆ ทัง้หมดท่ีตดักนัจะ
ปิดท่ีเสน้ทางดงักล่าว ถนนท่ีอยู่ติดกบัเสน้
ทางดงักล่าวจะยงัคงเปิดให้ใช้ไดส้ำาหรบัผู้
อยู่อาศยัและกิจการในพืน้ท่ี

• หา้มจอด บนถนน Santa Monica Blvd จาก 
San Vicente ไปจนถงึ La Brea ตัง้แต่ 4:00 
น. - 18:00 น. ในวนัอาทิตยท่ี์ 18 สิงหาคม 
หา้มจอดรถบนเสน้ทางท่ีเหลือของงาน 
CicLAvia (ดูแผนท่ี) ตัง้แต่ 1:00 น. - 18:00 
น. ในวนัอาทิตยท่ี์ 18 สิงหาคม จะมีการ
บงัคบัใชก้ารจำากดัการจอดรถและยาน
พาหนะจะถูกลากออกจากพืน้ท่ี

• ท่ีจอดรถริมถนนเพ่ิมเติมใกลเ้สน้ทางดงั
กล่าวอาจถูกจำากดั โปรดตรวจสอบขอ้
จำากดัในการจอดรถท่ีติดประกาศไวใ้นย่าน
ของคุณ

• หากคุณเป็นผูพ้กัอาศยัหรือดำาเนินกิจการ
โดยตรงบนเสน้ทางดงักล่าว คุณสามารถ
ขอคืนค่าจอดรถจาก CicLAvia ไดสู้งสุด 
$20 ต่อคนัท่ีคุณตอ้งชำาระตัง้แต่ 20:00 น. 
ในวนัเสารท่ี์ 17 สิงหาคม ถงึ 18:00 น. ใน
วนัอาทิตยท่ี์ 18 สิงหาคม หากตอ้งการขอ
คืนค่าจอดรถใหส่้งสำาเนาใบเสร็จค่าจอด
รถของคุณและหลกัฐานการอยู่อาศยัหรือ
การจา้งงานไปยงั CicLAvia, 525 S  
Hewitt St, Los Angeles, CA 90013  
หรือส่งเอกสารดงักล่าวทางอีเมลไปท่ี  
info@ciclavia.org หวัเร่ือง: การขอคืนค่า
จอดรถ

เขา้ร่วมในโปรแกรมการประหยดัเงินของ CICLAVIA 
กิจการของคุณอยู่บนเสน้ทางหรือไม่

ส่งเสริมใหผู้ม้าร่วมงานแวะท่ีรา้นคุณในวนั
งานโดยมอบส่วนลดพิเศษใหก้บัผูม้าร่วมงาน 
CicLAvia เราจะเนน้กิจการท่ีเหมาะสำาหรบั
ครอบครวัของคุณ*ฟรีบนเว็บไซต ์CicLAvia 
และแผนท่ีดิจิทลัภายใตก้ารอนุมติั หากคุณ
ตอ้งการเขา้ร่วมโปรดทำาตามแนวทางเหล่านี้

• เสนอส่วนลดในวนังาน CicLAvia ในช่วงเวลา
ทำาการ

• ส่งช่ือกิจการของคุณ ขอ้เสนอส่วนลด ท่ี
อยู่กิจการ และลิงคเ์ว็บไซต ์(ถา้มี) ไปท่ี 
pr@ciclavia.org หรือโทร 213.355.8500 
ภายในวนัจนัทรท่ี์ 12 สิงหาคม โปรดระบุช่ือ 
อีเมลและขอ้มูลสำาหรบัติดต่อของกิจการ
ของคุณ

*เช่น รา้นอาหาร โรงภาพยนตร ์รา้นขายของเล่น   
   รา้นเสือ้ผา้ รา้นทำาผม ธนาคาร

หากตอ้งการโอกาสในการเป็นผูส้นบัสนุนของ CICLAVIA กรุณาติดต่อ: 
Meisha Rainman   /   meisha@ciclavia.org


