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Hellig- og fridage og væsentlige højtider i Thailand 2016

På officielle hellig- og fridage vil f.eks. banker, offentlige kontorer og private firmaer være lukkede. 
Shoppingcentre og restauranter er typisk åbne alle årets dage. Banker i shoppingcentre ofte åbne.

De officielle hellig- og fridage er markeret med fed skrift.

1. januar Fredag Nytårsdag

9. januar Lørdag Børnenes dag Vist altid en lørdag.

16. januar Lørdag Lærernes dag

8. - 10. februar Mandag Kinesisk nytår - 2016 er abens år Fridage i 4 sydlige provinser. Flytter 
hvert år.

22. februar Mandag Makha Bucha Dag Flytter hvert år

6. april Onsdag Chakri Memorial Dag

13. april Onsdag Song Kran Mindre butikker og restauranter 
holder nogle gange lukket og  
medarbejderne kan tage hjem til 
familien

14. april Torsdag Song Kran

15. april Fredag Song Kran

1. maj Søndag Arbejdernes Internationale Dag

2. maj Mandag Kompensationsfridag for 1. maj

5. maj Torsdag Coronation Dag

6. maj Fredag ekstra fridag

9. maj Mandag Farmers dag Flytter hvert år. Fejres nogle steder.

20. maj Fredag Visakha Bucha Dag Flytter hvert år

1. juli Fredag Bank lukkedag, halvårsdag

18. juli Mandag Ekstra fridag 

19. juli Tirsdag Asalha Bucha Dag Flytter hvert år

20. juli Onsdag Buddhist Lent dag - Khao Phansa dag Flytter hvert år. Helligdag for nogle.

12. august Fredag H.M Dronningens fødselsdag H.M. fylder 84 år i 2016

23. oktober Søndag Chulalongkorn Memorial Dag

24. oktober Mandag Kompensationsfridag for 23/10

15. november Loy Krathong Flytter hvert år

5. december Mandag H.M. Kongens fødselsdag H.M. fylder 89 år i 2016

10. december Lørdag Grundlovsdag

12. december Mandag Kompensationsfridag for 10/12.

31. december Lørdag Nytårsaften
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https://www.thaiguide.dk/events/loykrathong.htm
https://www.thaiguide.dk/events/songkran.htm
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Kompensationsdage, hvis en hellig-fri-dag falder på en lørdag eller søndag:

Falder en hellig/fri-dag på en lørdag eller søndag kompenseres ofte for det ved at kontorer, 
banker, offentlige institutioner og private virksomheder får en ekstra fridag på den første 
hverdag efter.

Det er dog op til de enkelte firmaer om de vil give denne kompenstation, men de fleste firmaer
og kontorer følger traditionen og giver de ekstra fridage. Dog er der en grænse for hvor 
mange dage finansielle institution som banker og børsen må have lukket.
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