
EMBASSY OF INDIA 
BANGKOK 

*** 

GUIDELINES FOR PARTICIPANTS OF  

2nd INTERNATIONAL DAY OF YOGA  

AT 6.30 AM ON SUNDAY 26 JUNE 2016 

CHULALONGKORN UNIVERSITY 

ค าแนะน าส าหรับผู้เข้าร่วมงานวันโยคะสากลครัง้ที่ 2 
เวลา 06.30 น .วันที่ 26 มิถุนายน 2559  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

*** 

1. Dedicated buses, with a display of International Yoga Day, are arranged for 

picking up participants from BTS SIAM SQUARE and MRT SAM YAN from 5.30 

AM onwards. 

2. Chula University has many entrances but only entrance on Phya Thai Road will 

be opened.  This entrance is the closest to the Venue.   

3. On arrival, please collect your T.Shirt before proceeding to the ground.  There 

will be separate counters for T-shirt sizes of M, L, XL.  Please go to respective 

counters.  Water bottle & Soya Milk will be placed on the Yoga Mat.   

4. Volunteers, in PINK colored T-shirts, can be contacted for any guidance. 

5. There will be 3 blocks of seating – SAFRON, WHITE & GREEN from right to left 

while facing stage.  The T-shirts distributed will be of similar three colors.  

Volunteers will guide you to sit according to color of T-shirts and blocks.  

6. Programme starts at 7.00 AM with 10 minutes inauguration ceremony & 35 

minutes of Yoga Session by trained Yoga Teachers. 

7. Mobile toilets would be available with necessary sign boards. 

8. There will be an Ambulance in case of any emergency 

9. Please pick up your snack after the Event before leaving at the exit gate. 

****** 

 

 



 

 

 

1. มีรถบัส ติดป้ายวนัโยคะสากล (International Day of Yoga) รับผู้ เข้าร่วมงาน 
จากสถานีรถไฟฟ้าสยามและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิสามย่าน ตัง้แต่เวลา 05.30 น .เป็นต้นไป  

2. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีทางเข้าหลายทาง แต่ในวนังาน มหาวิทยาลยั เปิดเฉพาะทางเข้าฝ่ังพญาไท  
ซึง่จะเป็นทางเข้าท่ีใกล้สถานท่ีจดังานมากท่ีสดุ  

3. เม่ือถึงสถานท่ีจดังาน กรุณารับเสือ้ยืดก่อนเข้าสนาม เคาน์เตอร์แจก เสือ้ยืดตามขนาด M ขนาด L และ 

XLจะจดั แยกกนั 
กรุณารับเสือ้ยืดท่ีเคาน์เตอร์ตามขนาดนัน้ๆส าหรับน า้ด่ืมและนมถัว่เหลืองจะมีวางไว้ให้ท่ีเส่ือโยคะ  

4. กรณีต้องการค าแนะน า กรุณาตดิต่ออาสาสมัครซึ่งจะใส่เสือ้ยืดสีชมพู  
5. การจดัท่ีนัง่แบ่งเป็น 3 โซน โดย แบ่งเป็น โซนสีส้ม สีขาว และสีเขียว จากฝ่ังขวาไปซ้ายหนัหน้าเข้าหาเวที 

เสือ้ยืดท่ีได้รับแจกจะมีด้วยกนัสามสีตามสีโซน อาสาสมคัรจะแนะน าว่าท่านจะนัง่จดุใดตามสีเสือ้ยืดและโซน  
6. งานจะเร่ิมตัง้แต่เวลา 07 .00 น .โดยมีพธีิเปิดประมาณ 10 นาที และมีการฝึกปฏิบตัิโยคะ 35 นาที 

โดยครูสอนโยคะ  
7. สขุาเคล่ือนท่ีมีบริการ และจะมีป้ายบอกทาง 
8. มีรถพยาบาลจดัเตรียมไว้ กรณีเหตฉุกุเฉิน  
9. กรุณารับของว่างหลงัจบงาน ณ บริเวณประตทูางออก  

 
****** 


