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32 quốc gia và vùng lãnh thổ30,000+ du khách

“Với nhận thức ngày càng 
tăng về khủng hoảng khí 
hậu, mọi người đi du lịch 
càng cẩn trọng hơn, sáng 
tạo hơn và có tính chủ đích 
hơn.”

Hoạt động đến nay được 7 năm, Báo 
cáo Du lịch Bền vững Thường niên của 
Booking.com thu thập góc nhìn của hơn 
30.000 du khách khắp 32 quốc gia và vùng 
lãnh thổ. Báo cáo chỉ ra rằng du khách 
đang ngày càng chọn các loại hình thân 
thiện với môi trường và tìm đến các thương 
hiệu để có những chọn lựa bền vững và 
hình thức du lịch có mục đích hơn.

As the climate crisis deepens and Vì khủng 
hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng 
và nhận thức toàn cầu tăng lên, con người 
khao khát các trải nghiệm mới và du lịch 
cẩn trọng, sáng tạo và có tính chủ đích hơn.
Đến nay, khảo sát Du lịch Bền vững quy 
mô nhất từ Booking.com chỉ ra rằng du 
lịch bền vững không còn là tham vọng của 
thiểu số mà là chọn lựa của rất nhiều người.
Khảo sát nhấn mạnh mong muốn ngày 
càng tăng về việc đưa ra những lựa chọn có 
ý thức hơn xuyên suốt toàn bộ trải nghiệm, 
từ phương tiện di chuyển đến nơi ở cũng 
như cách thức và nơi họ chi tiêu trong suốt 
chuyến đi.

Ngày nay, đối với du khách, du lịch bền 
vững không đơn thuần là việc tái chế và 
giảm rác thải. Với lòng tôn trọng ngày càng 
tăng đối với các cộng đồng địa phương, 
môi trường và đa dạng sinh học trên thế 
giới, một triết lý mới đang bắt đầu ảnh 
hưởng đến việc đưa ra quyết định.
Ngày càng có nhiều người đi tìm các trải 
nghiệm văn hóa bản địa giúp củng cố 

và gia tăng giá trị cho các cộng đồng địa 
phương, trong khi chủ động tránh các địa 
điểm quá phổ biến và đi chơi ngoài mùa 
cao điểm để tránh sự đông đúc.

Khi nhiều du khách đưa ra các quyết định 
dựa trên các mối quan tâm về môi trường, 
họ cũng quan tâm về việc họ đi bao xa và 
cách thức di chuyển; họ ưu tiên du lịch gần 
nhà và chọn phương tiện công cộng và 
thuê xe đạp lúc đến nơi để giảm dấu chân 
cacbon.

Tuy ngành du lịch đã và đang đạt được 
những bước tiến trong việc cung cấp các 
lựa chọn giúp du khách đưa ra các lựa chọn 
bền vững hơn, nhưng báo cáo lại chỉ ra 
những rào cản vẫn còn hiện hữu. Vẫn còn 
một số lượng rất lớn những người chưa ý 
thức về những lựa chọn du lịch bền vững 
và nơi họ có thể tiếp cận thông tin này.
Đối với một vài cá nhân, thuật ngữ ‘du lịch 
bền vững’ ngụ ý phải hy sinh sự xa hoa 
hoặc đến những địa điểm không mấy hấp 
dẫn.

Khách du lịch cần các lựa chọn bền vững 
có thể tiếp cận được, những thông tin và 
công cụ có ý nghĩa và giá trị hơn mà họ có 
thể dùng để đưa ra quyết định du lịch tốt.
Nơi nào có sự quan tâm, nơi đó có cơ hội 
và các nhà cung cấp du lịch giờ đây có cơ 
hội đầy hứa hẹn để đưa ra các lựa chọn 
bền vững dễ dàng hơn cho mọi người
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Tính bền vững đang định 
hình tương lai của du lịch
“Trong hơn bảy năm, Booking.com đã thực hiện 
khảo sát này. Thật phấn khởi khi thấy ý thức về 
tầm quan trọng của du lịch bền vững gia tăng 
đều đặn, không chỉ đối với khách du lịch mà còn 
những đối tác của chúng tôi. Với áp lực ngày 
càng tăng về nguồn tài nguyên thiên nhiên và 
tác động không thể phủ nhận lên thiên nhiên 
từ lối sống của chúng ta, các đối tác của chúng 
tôi nhận ra sự cần thiết phải chuẩn bị cho một 
tương lai có khả năng phục hồi và tái tạo tốt hơn 
cho việc kinh doanh và các cộng đồng rộng lớn 
hơn.

Du lịch bền vững mang ý nghĩa khác nhau với 
từng cá nhân và việc bảo vệ môi trường thiên 
nhiên không phải là toàn bộ viễn cảnh; chúng ta 
còn phải xem xét các tác động xã hội, kinh tế và 
văn hóa. Tại Booking.com, chúng tôi tin rằng du 
lịch là một động lực mạnh mẽ cho những điều 
tốt đẹp, mang đến sự thấu hiểu văn hóa sâu sắc, 
các cơ hội kinh tế-xã hội cho những cộng đồng 
và tiềm năng giúp tái tạo và bảo vệ hành tinh cho 
thế hệ mai sau.

Báo cáo này làm nổi bật sự chuyển đổi đáng khích 
lệ về khát khao du lịch bền vững. Báo cáo cũng chỉ 
ra rằng những người cảm thấy được khuyến khích 
thay đổi ý định bền vững sang các lựa chọn có tính 
tác động xuyên suốt toàn bộ trải nghiệm du lịch.

Song, rõ ràng vẫn còn nhiều việc cần làm để phát 
triển quan niệm và thay đổi hành vi. Càng nhiều 
phương cách bền vững mà chúng tôi có thể giúp 
đối tác xác định và áp dụng, chúng tôi càng có thể 
thử nghiệm cách tốt nhất để giới thiệu thông tin 
này đến khách hàng, cuối cùng đưa tính bền vững 
thành một phần minh bạch và dễ nhận biết của 
quá trình đưa ra quyết định du lịch của họ.

Trong khi quan niệm của du khách được xác định 
trong báo cáo này giúp đưa ra định hướng, thì 
các giải pháp trải đường chúng tôi đi. Chúng tôi 
đạt được những bước tiến lớn trong năm 2021 
để biến du lịch bền vững thành một lựa chọn dễ 
dàng hơn cho mọi người. Huy hiệu Du lịch Bền 
vững của chúng tôi tạo ra nền tảng mới bằng 
việc ghi nhận nỗ lực phát triển bền vững từ hơn 
100.000 nơi lưu trú trên toàn thế giới và cung cấp 

cho khách du lịch một phương pháp nhất quán và 
dễ hiểu để xác định nhiều loại hình nghỉ dưỡng 
bền vững hơn.

Và chúng tôi tìn rằng năm 2022 sẽ trao chúng tôi 
cơ hội để tác động nhiều hơn nữa. Tại 
Booking.com, chúng tôi sẽ mở rộng chương trình 
Du lịch Bền vững và hỗ trợ các nỗ lực giảm khí thải 
cacbon trong ngành du lịch nhiều hơn nữa. Chúng 
tôi muốn dùng tiếng nói của mình để gửi thông 
điệp đến nhiều đối tượng hơn và cuối cùng là gia 
tăng ảnh hưởng khắp cả ngành.

Chúng tôi có mục tiêu đầy tham vọng cho những 
gì chúng tôi muốn đạt được. Xây dựng một ngành 
du lịch bền vững đích thực sẽ tốn thời gian, sự 
phối hợp và nỗ lực hợp tác nhưng quá trình có thể 
hoàn thành thông qua sáng kiến liên tục, sự hỗ trợ 
từ đối tác và sự chung tay của ngành. Chúng ta sẽ 
cùng nhau tiếp tục giúp mọi người dễ dàng hơn 
trong việc trải nghiệm thế giới theo một cách toàn 
tâm và có trách nhiệm hơn.”

Glenn Fogel
CEO of Booking.com

“Ngày càng thấy rõ rằng 
du lịch thân thiện với môi 

trường, bền vững và có trách 
nhiệm có nhiều ý nghĩa hơn 

là một xu hướng.
Đây phải trở thành tiêu 

chuẩn ngành.”
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96% 68%
khách du lịch muốn nỗ 
lực nhiều hơn để du 
lịch bền vững hơn vào 
năm sau (tăng 8% so 
với năm 2021)

quyết tâm hơn trong 
việc đưa ra các lựa 
chọn du lịch bền vững 
khi họ đi chơi tại thời 
điểm hiện tại so với 
một năm trước

du khách có ý định lưu trú tại nơi ở bền vững ít nhất một lần 
trong năm tiếp theo

Đối với du khách đã lưu trú tại nơi nghỉ dưỡng bền vững ít 
nhất một lần trong năm vừa qua có lí do rất khác biệt:

42%
muốn giảm tác 

động của họ lên 
môi trường

38%
muốn có một trải 

nghiệm bản địa hơn

34%
nghĩ rằng các nơi lưu 

trú bền vững đối xử với 
cộng đồng tốt hơn

Đối với vài 
cá nhân, trải 
nghiệm bền 

vững thiên về 
độ thẩm mỹ 

hơn:

28% 

20% 

khen các nơi lưu trú bền vững 
có phong cách và hợp thời

tin rằng những nơi lưu trú đó 
phù hợp để đăng lên mạng xã 
hội

98%

87%

76% 81%
xác nhận rằng họ đã 
thấy các nơi ở bền 
vững trên các trang 
du lịch trực tuyến 
trong năm vừa qua

chủ động tìm thông 
tin về các nỗ lực bền 
vững của nơi lưu trú 
trước khi đặt phòng

Tìm kiếm nơi lưu trú 
bền vững hơn
Du lịch bền vững rõ ràng có tầm quan trọng với du khách với (97%) xác 
nhận điều này là đúng với họ. Khách du lịch (72%) nói rằng những tin 
tức gần đây về thay đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến việc lựa chọn du lịch 
bền vững của họ hơn và ước muốn du lịch bền vững hơn đang gia tăng:

Đáng mừng thay, nhận thức và sự xuất hiện của các nơi lưu trú bền vững 
đang gia tăng:
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Mặc dù khảo sát chỉ ra rằng nhận 
thức về nơi ở bền vững rõ ràng gia 

tăng, nhưng vẫn còn nhiều việc phải 
làm để giúp mọi người dễ tìm được 
nhiều lựa chọn nơi ở bền vững hơn.

Một lượng lớn cá nhân dường như 
vẫn không chắc về cách đi du lịch 
bền vững, nhấn mạnh sự cần thiết 

trong việc truyền tải thông tin minh 
bạch và dễ hiểu cho nhiều du khách 

hơn của ngành du lịch.

71% 
sẽ cảm thấy tốt hơn khi nghỉ ở một 
nơi cụ thể nếu họ biết nơi đó có 
chứng nhận bền vững

71% 
muốn lọc lại những lựa chọn với 
những nơi có chứng nhận bền vững

18% 
không chủ động tìm kiếm các nỗ lực 
bền vững của một nơi lưu trú trước khi 
đặt phòng nhưng nếu thông tin dễ 
dàng tiếp cận họ sẽ xem xét
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Một số khách du lịch có một quan niệm cụ thể về nơi lưu trú bền vững 
và địa điểm của những nơi này. Cuối cùng, họ tin rằng phạm vi lựa 
chọn không thỏa mãn mong muốn hay nhu cầu của họ với loại hình 
chuyến đi tại những địa điểm xa xôi hoặc kém hấp dẫn.

Nhưng du lịch bền vững có đủ mọi loại hình, mang đến cơ hội cho 
các nền tảng du lịch tạo bất ngờ và niềm vui cho mọi người với các 
lựa chọn bền vững về nơi và cách mà họ không ngờ đến.

Trong số những người chưa 
ở tại các nơi lưu trú bền vững 
trong năm nay:

36% nói mặc dù họ thấy nhiều lựa chọn 
du lịch bền vững hơn nhưng các lựa 
chọn khác hấp dẫn họ hơn

10%

  

nghĩ rằng chúng chỉ có mặt tại 
ở nơi xa xôi và những khách du 
lịch này thích ở tại thành phố 
hoặc khu siêu đô thị

37%

33%

nói rằng du lịch bền vững không 
mang lại sự sang trọng/thoải mái họ 
muốn trong ngày nghỉ

nói rằng các địa điểm du lịch bền 
vững không hấp dẫn họ bằng các 
địa điểm khác

Xóa bỏ các định kiến 
du lịch bền vững
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48% 
du lịch vào mùa vắng người/
ngoài mùa cao điểm

Với 72% du khách nói rằng các tin tức về biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến việc đưa ra lựa 
chọn du lịch bền vững của họ, thì ngày càng có sự đồng thuận về mong muốn né các địa 
điểm đông đúc hoặc quá phổ biến để đảm bảo giảm bớt tác động và đạt nhiều lợi ích hơn.

Điều này cho thấy cơ hội để các nền tảng du lịch làm việc với các đối tác lưu trú nhằm làm 
nổi bật nhiều lựa chọn bền vững hơn tại các thành phố đông đúc và các địa điểm du lịch phổ 
biến cũng như giúp mọi người khám phá các khung thời gian và địa điểm thay thế để du lịch 
– mà không phải hy sinh trải nghiệm.

Trong vòng mười hai tháng qua
Nhằm tránh sự đông đúc, du khách đã:

Mong đợi mười hai tháng tiếp theo
Để giảm thiểu tình trạng đông đúc và/hoặc đảm bảo sự phân tán các hoạt động 
du lịch, du khách nói họ sẵn sàng:

Tìm kiếm các địa điểm và 
thời gian thay thế

Nhiều người lúng túng không biết phải tìm những địa điểm vắng người này ở đâu. (49%) 
loay hoay tìm địa điểm hấp dẫn mà ít người và (41%) cảm thấy không thể tìm được các 
lựa chọn du lịch bền vững trong thành phố hoặc các địa điểm du lịch phổ biến khác.

Tuy nhiên, 35% nói rằng việc các công ty du lịch đề xuất các địa điểm thay thế nhằm 
tránh tình trạng đông đúc sẽ khích lệ họ đưa ra các lựa chọn du lịch bền vững hơn.

Điều này trao cơ hội cho mọi người:

Tạo động lực cho các 
nhà cung cấp chỗ ở tiếp 
tục hành trình bền vững

Kết quả là các nền 
tảng du lịch nhấn 
mạnh các lựa chọn 
bền vững hơn

Cuối cùng, giúp du khách 
khám phá các khung thời 
gian và địa điểm thay thế để 
du lịch mà không phải hy 
sinh trải nghiệm

40% 
chọn du lịch ngoài mùa cao 
điểm 

63% 
tránh các địa điểm hoặc địa 
danh du lịch phổ biến 

38% 
chọn nơi thay thế cho địa điểm 
ưa thích 

29%
chọn du lịch đến địa điểm ít 
phổ biến hơn 

1 2 3

Báo cáo Du lịch Bền vững Toàn cầu Booking.com năm 2022

7



Gia tăng liên 
kết giữa văn 
hóa và cộng 
đồng địa địa 
phương

77% 
muốn các trải 
nghiệm chân thực 
đại diện cho văn 
hóa địa phương

37% 32% 38% 

75% 
muốn rời khỏi nơi 
họ đến tốt hơn khi 
họ tới

43% 
chủ động làm 
quen với các 
giá trị và truyền 
thống văn hóa địa 
phương tại nơi 
đến trước hành 
trình

38% 
sẵn sàng trả nhiều 
hơn cho các hoạt 
động du lịch để 
đảm bảo họ giúp 
đỡ các cộng đồng 
địa phương

nói họ không biết cách 
và nơi để tìm các hoạt 
động hay tour đảm bảo 
họ sẽ giúp đỡ cộng 
đồng địa phương

nói rằng du khách có 
trách nhiệm giảm thiểu 
tác động tiêu cực khi đi 
chơi và du lịch

muốn các công ty du lịch 
đề xuất các hoạt động và 
nơi thăm quan trong kỳ 
nghỉ nhằm đảm bảo họ 
đang hỗ trợ cộng đồng 
địa phương

Mặc cho mong muốn giúp đỡ và kết nối suốt hành trình của du khách:

8
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Đem con người và văn hóa gần nhau hơn là điều 
tốt nhất mà du lịch mang lại. Khảo sát chỉ ra rằng 
khát khao muốn tiếp cận văn hóa và cộng đồng 
đang gia tăng giữa các du khách với 59% nghĩ 
rằng bảo vệ và học hỏi về văn hóa bản địa là một 
phần của du lịch bền vững.

Triết lý tái tạo này đang ảnh hưởng đến việc đưa ra 
quyết định. Bằng cách tạo và đem đến nhiều lựa 
chọn bền vững hơn, việc tạo ra các cơ hội du lịch 
thúc đẩy tác động tích cực và thỏa mãn du lịch là 
điều khả thi.



9

Điểm giới hạn 
cho phương 
tiện đi lại

Du khách ngày càng quan tâm về việc họ du lịch bao xa, cách đến 
nơi và phương thức di chuyển khi họ tới nơi – với (45%) cho rằng 
việc giảm thiểu thải khí CO2 từ lựa chọn phương tiện di chuyển là 
phần quan trọng làm nên ‘du lịch bền vững’. Khi mọi người cam 
kết thực hiện các lựa chọn bền vững hơn, một loạt các cơ hội mở 

ra cho phương tiện đi lại và các nhà cung cấp du lịch nhằm đem 
đến nhiều lựa chọn bền vững hơn suốt toàn bộ trải nghiệm du lịch.
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Đối với những khách du 
lịch không chủ động tìm 
các lựa chọn du lịch bền 
vững, các nỗ lực bền vững 
cuối cùng cũng đóng một 
vai trò trong việc đưa ra 
quyết định.
  
 
14%
nói các nỗ lực bền vững 
không đóng vai trò quan 
trọng trong các lựa chọn 
phương tiện di chuyển 
nhưng có thể ảnh hưởng 
đến quyết định cuối cùng 
của họ

8%
nói các nỗ lực bền vững 
không đóng vai trò gì 
trong lựa chọn phương 
tiện, nhưng biết rằng 
lựa chọn phương tiện đã 
đặt trước thuận theo các 
phương thức bền vững tốt 
nhất khiến họ cảm thấy dễ 
chịu

chủ động tìm các thông tin về sự bền vững

không chủ động tìm các lựa chọn phương 
tiện bền vững hơn nhưng nếu thông tin dễ 
dàng tiếp cận, họ sẽ xem xét

81%

18%

Khi nói đến du lịch gần nhà…

chọn du lịch đến các địa điểm gần nhà để 
giảm dấu chân cacbon

Hơn sẵn sàng làm tương tự để giảm khí 
thải từ phương tiện

xem xét du lịch gần nhà cho các chuyến đi 
tiếp theo

nghĩ rằng các công ty du lịch nên đề xuất 
các địa điểm hấp dẫn gần nhà

27%

37%

60%

27%

Khi nói đến các chuyến đi tương lai và hành 
động mà du khách sẵn sàng thực hiện…

nói họ muốn sử dụng các loại hình di chuyển 
thân thiện với môi trường (vd: đi bộ, đạp xe hoặc 
phương tiện công cộng hơn là chọn taxi hay 
thuê xe hơi)

sẽ chọn dành nhiều thời gian hơn để đến 
địa điểm nhằm giảm khí thải cacbon (vd: đi 
tàu thay vì xe hơi hay máy bay)

sẽ chi trả nhiều hơn để đảm bảo xe thuê là 
xe điện

77%

39%

28%

Khi nói đến loại hình phương tiện… Khi nói đến đặt phương tiện di chuyển cho 
chuyến đi của họ…

cảm thấy e ngại khi bay bởi vì tác động của 
máy bay lên môi trường

chọn di chuyển bằng tàu thay vì xe hơi cho 
các chuyến đi xa

chọn phương tiện công cộng và/hoặc thuê 
xe đạp tại địa điểm đã chọn

thuê xe xả khí thải thấp

40%

20%

36%

20%
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Theo khảo sát, các ý định biến các chuyến đi tương lai trở 
nên bền vững hơn thể hiện  du khách ngày càng sẵn sàng tự 
giải quyết vấn đề và tự chịu trách nhiệm với hành vi du lịch 
của bản thân. Điều này chỉ ra rằng mọi người bắt đầu nghĩ 
một cách bao quát hơn về tác động của họ, bao gồm đưa ra 
các lựa chọn lưu trú bền vững hơn.

Mặc dù không phải tất cả du khách đều chủ động tìm kiếm 
các nơi lưu trú bền vững, khảo sát cho thấy phần đông đã 
cởi mở hơn trong việc xem xét nếu các lựa chọn được đưa ra 
cho họ. Phục vụ mọi người với các lựa chọn bền vững khi họ 
không có ý định tìm kiếm có ảnh hưởng tích cực lên khả năng 
đưa ra các lựa chọn bền vững hơn.

Khi nói đến đặt phòng cho chuyến đi...

Khách du lịch nói rằng họ có động lực đưa ra các lựa chọn bền 
vững hơn trên các trang đặt chỗ du lịch trực tuyến nếu:

Chuyển các ý định 
bền vững thành 
các hành động có 
ảnh hưởng

chủ động tìm thông tin 
về nỗ lực bền vững của 
một nơi lưu trú

Các nền tảng du lịch 
cung cấp bộ lọc bền 
vững 

81%

39%

18%

39%

không chủ động tìm các 
nỗ lực bền vững của nơi 
lưu trú nhưng nếu dễ tìm 
thấy thông tin, họ sẽ xem 
xét

Các nền tảng du lịch sử 
dụng một nhãn rõ ràng 
để họ có thể dễ dàng 
xác định một địa điểm là 
bền vững 
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Du lịch bền vững 
hơn cho mọi 
người  
Một phần sứ mệnh của Booking.com là tạo sự thuận lợi 
để mọi người trải nghiệm thế giới và với vị thế dẫn đầu 
ngành lữ hành, chúng tôi tin rằng mình có trách nhiệm 
quan trọng trong việc giúp du khách và các đối tác của 
chúng tôi lựa chọn du lịch bền vững dễ dàng hơn.
Huy hiệu Du lịch Bền vững của chúng tôi hiện cung cấp 
cho du khách một phương pháp minh bạch, đồng nhất 
và dễ hiểu để xác định một loạt các nơi ở bền vững hơn 
bất kể họ muốn đi đến đâu. Là hình thức đầu tiên trong 
ngành, sáng kiến – ra mắt năm 2021 – mở ra cho mọi 
loại hình cư trú từ căn hộ đến khách sạn và ngay cả nhà 
trên cây, áp dụng một tổ hợp phương thức bền vững 
đáp ứng ngưỡng tác động cần thiết cho địa điểm của 
họ.

Với hơn 100,000 nơi lưu trú toàn cầu hiện được công 
nhận cho nỗ lực bền vững với huy hiệu Du lịch Bền 
vững trên Booking.com, chúng tôi mở rộng thêm số 
lượng các chứng nhận và nhãn dán của bên thứ ba để 
tự động thẩm định trao chứng nhận cho nơi lưu trú.
Ngoài những nơi được Hội đồng Du lịch Bền vững 
Toàn cầu (GSTC), Green Tourism và EU Ecolabel chính 
thức công nhận, hiện nay cũng bao gồm Green Seal, 
Nordic Swan Ecolabel, Green Hospitality Ecolabel, Ibex 
Fairstay, Fair Trade Tourism, LEED và Edge.
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Trở nên có ý thức 
về cacbon

Chúng tôi hiểu việc trở thành một tấm gương tốt và đưa thông 
tin minh bạch quan trọng như thế nào. Kể từ khi Booking.com 
hoạt động không cacbon vào năm 2020, chúng tôi vẫn không 
xả thải cacbon trong hoạt động và đi đến 100% điện tái chế, một 
bước ngoặt vĩ đại cho công ty và là một phần trong đóng góp 
của công ty đến Kế hoạch Hành động vì Môi trường của Booking 
Holdings.Là hình thức đầu tiên trong các công ty du lịch trực 

tuyến toàn cầu, Kế hoạch Hành động vì Môi trường của chúng tôi 
hoạt động như một khuôn khổ chiến lược về cách mà Booking 
Holdings dự định biến hoạt động, dịch vụ của mình và ngành du 
lịch trở nên bền vững hơn. Cùng với những số liệu được Science 
Based Targets initiative (SBTi) đo đạc, Kế hoạch Hành động vì Môi 
trường bao gồm các mục tiêu đầy tham vọng nhằm hướng đến 
việc giúp công ty đạt chỉ tiêu không xả thải đến năm 2040.
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Khảo sát do Booking.com ủy quyền và được thực hiện độc lập 
trong số 30.314 người trả lời trên 32 quốc gia và vùng lãnh thổ 
(1.000 người từ Hoa Kỳ, 958 người từ Canada, 1.009 người từ 
Mexico, 1.001 người từ Colombia, 1.003 người từ Brazil, 1.017 
người từ Argentina, 1.000 người từ Úc, 486 từ New Zealand, 998 
từ Tây Ban Nha, 1.003 từ Ý, 996 từ Pháp, 495 từ Thụy Sĩ, 980 từ 
Anh, 998 từ Đức, 1.014 từ Hà Lan, 991 từ Bỉ, 985 từ Đan Mạch, 
984 từ Thụy Điển, 964 từ Croatia, 976 từ Nga, 1.008 từ Israel, 
1.002 từ Ấn Độ, 1.004 từ Trung Quốc, 925 từ Hồng Kông, 1.006 từ 

Thái Lan, 988 từ Singapore, 1.002 từ Đài Loan, 1.004 từ Việt Nam, 
1.004 từ Hàn Quốc, 1.003 từ Nhật Bản, 1.006 từ Nam Phi và 504 
từ Kenya). Để tham gia cuộc khảo sát này, những người được hỏi 
phải từ 18 tuổi trở lên, đã đi du lịch ít nhất một lần trong 12 tháng 
qua và phải có kế hoạch đi du lịch vào năm 2022 và là người ra 
quyết định chính hoặc tham gia vào việc đưa ra quyết định về 
chuyến du lịch của họ. Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến 
và diễn ra vào tháng 2 năm 2022.

Phương pháp
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