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Giới thiệu  
Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn năm 

2016 thực hiện bởi Grant Thornton trình bày các 

thông tin tài chính, hoạt động cũng như tiếp thị 

cho năm tài chính 2015 của các khách sạn và khu 

nghỉ dưỡng 4 và 5 sao tại Việt Nam.  

Để thuận tiện cho việc trình bày, từ “Khách sạn” 

dùng trong báo cáo là để chỉ cả khách sạn và khu 

nghỉ dưỡng, với số liệu được thực hiện cho các 

khách sạn từ 4 và 5 sao. Số liệu thống kê được trình 

bày theo Xếp loại sao (xếp hạng khách sạn), Vùng 

miền (vị trí khách sạn) và Quy mô khách sạn (số 

phòng). 

Khi trình bày số liệu thống kê, quy mô khách sạn 

được xếp hạng từ nhỏ đến lớn, cụ thể là khách sạn 

nhỏ hơn 75 phòng, khách sạn từ 75 đến 150 phòng 

và khách sạn lớn hơn 150 phòng.  

Cuối cùng, vùng miền của khách sạn được phân 

chia theo ba khu vực chính của Việt Nam là miền 

Bắc, miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam. Với 

miền Bắc, các khách sạn tham gia khảo sát tập trung 

chủ yếu tại thủ đô Hà Nội, Sapa và Quảng Ninh. 

Tại miền Trung – Tây Nguyên, các khách sạn tham 

gia khảo sát ở các thành phố Đà Nẵng, Hội An, 

Huế, Khánh Hòa, Quảng Bình, Phan Thiết, Đắk Lắk 

và Đà Lạt. Miền Nam, các khách sạn được khảo sát 

tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, 

Vũng Tàu và khu vực sông Mê Kông. 

Trong cuộc khảo sát năm nay, giống như năm 

trước, chúng tôi không bao gồm phân khúc khách 

sạn 3 sao, nguyên nhân là do sự hạn chế về số 

lượng tham gia cũng như sự thay đổi đáng kể trong 

thành phần nhóm khách sạn tham gia khảo sát. Vì 

vậy, bản khảo sát năm nay vẫn chỉ tập trung vào thị 

trường khách sạn cao cấp tại Việt Nam gồm phân 

khúc khách sạn 4 và 5 sao. 

Năm 2016 đánh dấu  năm đầu tiên Grant Thornton 

Thái Lan và Philippines cùng thực hiện Khảo sát 

Ngành dịch vụ khách sạn tại chính quốc gia của họ, 

nhờ vậy chúng tôi có thể cung cấp những thông tin 

về hoạt động của Ngành dịch vụ khách sạn ở các 

nước trong khu vực. 

Báo cáo này cung cấp cho người đọc một cái nhìn 

vừa tổng quát vừa chi tiết về hoạt động của các 

khách sạn tại Việt Nam thông qua việc trình bày dữ 

liệu phân tích theo nhiều khía cạnh khác nhau như 

tiện nghi khách sạn, nhân sự, số liệu tài chính và số 

liệu thị trường. Trong phần phân tích tài chính, số 

liệu kết quả hoạt động được trình bày theo chỉ số 

thu nhập thuần trước lãi, thuế và khấu hao 

(“EBITDA”), để đảm bảo việc so sánh hợp lý giữa 

các khách sạn. Đơn vị tiền tệ được sử dụng là Đô la 

Mỹ.  

Như sẽ được trình bày cụ thể hơn ở phần tiếp theo 

của báo cáo, tất cả các thông tin trong bản báo cáo 

này được trình bày dưới dạng phần trăm hoặc số 

liệu trung bình. Ví dụ, ở phần số liệu tài chính, các 

chỉ tiêu có đơn vị Đô la Mỹ được trình bày dưới 

dạng phần trăm của tổng doanh thu. Trong phần 

phân tích số liệu thị trường và các lĩnh vực khác, số 

liệu thống kê được trình bày theo dạng số trung 

bình. 

Để tiện cho việc so sánh, báo cáo trình bày kết quả 

cuộc khảo sát theo từng lĩnh vực khảo sát cùng với 

những phát hiện chính. Trong phần phụ lục, người 

đọc có thể tham khảo thêm các bảng giá trị lớn 

nhất, nhỏ nhất và bình quân của các số liệu được 

thống kê trong hai năm tài chính 2015. Tuy nhiên, 

bản báo cáo này không có mục đích đưa ra số liệu 

về kết quả hoạt động của ngành khách sạn tại Việt 

Nam. Các số liệu và tỉ lệ trình bày trong báo cáo 

này không nên được xem là tiêu chuẩn đánh giá 

cho bất kỳ loại hình khách sạn nào. 

Người sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng không 

phải tất cả các thay đổi trong các số liệu khảo sát 

giữa các năm là các thay đổi của tình hình thực tế. 

Đôi khi kết quả thay đổi là do sự thay đổi của tập 

hợp các đối tượng tham gia khảo sát. Người đọc 

cũng nên lưu ý rằng do các hạn chế về dữ liệu phân 

tích dựa trên số lượng mẫu thống kê nhất định, các 

kết quả khảo sát chỉ mang tính tham khảo.
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81,1% tổng lượng khách năm 2015 là 

khách Quốc tế 

Xu hướng chính  
 

101,8 
90,1 

84,7 

97,7 
110,1 

94,2 94,3 94,6 
82,7 

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015

Đ
ô 

la
 M
ỹ

Miền Bắc Miền Trung và Cao Nguyên Miền Nam

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

2013 2014 2015

4 sao 5 sao

37,7% 39,1% 42,7%

4,5% 4,7% 4,5%11,8% 14,5% 12,8%
8,6% 6,6% 8,6%

35,6% 34,0% 29,7%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2013 2014 2015

EBITDA Định phí
Chi phí khác Chi phí quảng lí
Chi phí bán hàng và quảng cáo Tổng chi phí bộ phận khách sạn

81,1%

83,0%

79,7%

18,9%

17,0%

20,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015

2014

2013

Khách Quốc tế Khách Nội địa

EBITDA của các khách sạn cao cấp đạt trung 

bình 29,7% năm 2015 

Chi phí và lợi nhuận theo phần trăm doanh thu Khách Quốc tế và Nội địa 

Giá phòng bình quân theo Vùng miền 

(Đô la Mỹ) 

Công suất thuê phòng theo xếp hạng sao 

Giá phòng bình quân giảm 11,3 % 

 

Công suất phòng tăng 1,2%, từ 60,7% lên 

61,9% 

 



Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt của Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016  

_________________________________________________________________________  
  

Trang 3 

 

40%

50%

60%

70%

80%

2013 2014 2015

4 sao 5 sao

Tóm tắt báo cáo 
Giá phòng theo một số tiêu chí 

phân loại 

Trong năm 2015, phân tích giá phòng bình quân 

theo Xếp hạng sao cho thấy các khách sạn 4 sao đã 

giảm 17,1%, từ 87,2 Đô la Mỹ xuống còn 72,3 Đô la 

Mỹ. Trong khi đó, giá phòng bình quân của khách 

sạn 5 tăng 1,2% lên 111,4 Đô la Mỹ, tuy nhiên mức 

này vẫn còn thấp hơn so với giá phòng bình quân 

năm 2013. 

_____________________________________________ 

Giá phòng bình quân (đô la Mỹ) theo Xếp hạng 

sao (2013 – 2015)

 

Xét theo vùng miền, cả ba vùng đều có giá phòng 

trung bình hàng năm giảm so với năm trước. Khu 

vực phía Bắc giảm thấp nhất với 6%, giá phòng 

trung bình hai khu vực còn lại, miền Trung & Tây 

Nguyên và miền Nam, giảm lần lượt là 14,4% và 

12,6% trong năm 2015.  

Tổng quan trung bình giá phòng hàng năm của các 

khách sạn cao cấp giảm đáng kể 11,3% từ 98 Đô la 

Mỹ năm 2014 xuống còn 87 Đô la Mỹ trong năm 

2015. Trong 6 tháng đầu năm 2015, số lượng du 

khách giảm mạnh trong khi lượng khách sạn mới 

tham gia thị trường tiếp tục tăng, vì vậy các khách 

sạn đã thực hiện các chương trình khuyến mãi để 

thu hút du khách, dẫn đến giá phòng trung bình 

giảm trong năm qua. 

Công suất phòng theo một số tiêu chí  

phân loại 

So với năm 2014, công suất thuê phòng bình quân 

năm 2015 tăng nhẹ 1,2%, từ 60,7% đến 61,9% - con 

số khá ổn định trong 3 năm vừa qua.  

Công suất phòng của ngành khách sạn cao cấp theo 

Xếp hạng sao là 61,5% và 62,7% lần lượt cho khách 

sạn 4 sao và 5 sao, cao hơn 1,2% và 1,6% so với năm 

trước. 

_____________________________________________ 

Công suất phòng trung bình (%) theo Xếp hạng 

sao (2013 – 2015)  
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_____________________________________________ 

 Chi tiết doanh thu (2013 – 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh thu khách sạn bao gồm bộ phận phòng, dịch 

vụ nhà hàng và các dịch vụ khác (bao gồm thu 

nhập từ trung tâm spa, tiệc, hội nghị…) Doanh thu 

bộ phận phòng luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong 

tổng doanh thu. Năm 2015, doanh thu bộ phận 

phòng chiếm 59%, tăng 2,5% so với năm 2014. 

Doanh thu bộ phận nhà hàng khá ổn định trong 3 

năm qua với tỉ trọng dao động từ 32% đến 32,4%. 

Doanh thu từ hoạt động khác tăng nhẹ khoảng 

2,1%, đóng góp 9,1% vào tổng doanh thu năm 2015.

 

_____________________________________________ 

Chi phí và lợi nhuận trên doanh thu (2013 – 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân khúc khách sạn cao cấp hoạt động kém hiệu 

quả hơn trong năm 2015 với EBITDA là 29,7%, thấp 

hơn năm 2014 4,3%. Sự sụt giảm EBITDA trong 

năm 2015 là do sự thay đổi trong cơ cấu chi phí, bị 

ảnh hưởng chủ yếu bởi sự tăng lên của Tổng chi phí 

bộ phận khách sạn và Chi phí hoạt động khác, tăng 

lần lượt 3,6% và 2%. 

Cả hai phân khúc khách sạn 4 sao và 5 sao đều hoạt 

động kém hiệu quả hơn, EBITDA lần lượt giảm 

3,8% và 4,2% so với năm trước. Như đã đề cập ở 

trên, nguyên nhân cơ bản nhất là vì Tổng chi phí bộ 

phận khách sạn tăng lên.
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Nhân sự 

_______________________________________________ 

Tổng doanh thu và chi phí trên mỗi nhân viên (2010 

– 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Xu hướng giảm trong số lượng khách quốc tế đến Việt 

Nam đã tác động đáng kể đến doanh thu của ngành 

dịch vụ lưu trú cao cấp. Giá phòng trung bình hàng 

năm của khách sạn cao cấp giảm đáng kể  11,3% từ 98 

Đô la Mỹ năm 2014 xuống còn 87 Đô la Mỹ năm 2015, 

trong khi công suất thuê phòng trung bình chỉ tăng 

1,2% đã dẫn đến sụt giảm doanh thu. Cùng thời điểm 

đó, số lượng nhân sự không có sự thay đổi lớn dẫn 

đến doanh thu trung bình trên nhân viên giảm trong 

năm 2015 so với 2014. 

Chi phí tiền lương trung bình tăng nhẹ so với năm 

trước, chiếm khoảng 27% doanh thu của các khách sạn 

cao cấp năm 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn khách du lịch 

_______________________________________________ 

Nguồn khách du lịch (2013 - 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khách quốc tế là nguồn khách lớn nhất trong vòng 3 

năm qua, chiếm khoảng 80% đến 83% tổng số khách 

du lịch. Năm 2015, tỷ trọng khách quốc tế giảm nhẹ 

khoảng 2% xuống còn 81%, tương ứng với mức tăng 

của tỷ trọng khách nội địa  

Phân tích về vùng miền cho thấy tỷ trọng khách Việt ở 

khách sạn cao cấp thuộc khu vực phía Nam và phía 

Bắc tăng lên lần lượt 5,2% và 8,3% nhưng lại giảm 

6,4% ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.  
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Mục đích lưu trú 

__________________________________________ 

Mục đích lưu trú (2013 - 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cơ cấu tỷ trọng của phân khúc thị trường khách 

sạn cao cấp theo mục đích lưu trú trong năm 2015 

tương tự như năm 2014. Sự thay đổi đáng lưu ý 

nhất thuộc về khách thương nhân với mức giảm 

5%. Trong khi đó, tỷ trọng của tất cả các thành 

phần khách còn lại đều tăng nhẹ. 

Nhìn chung, khách du lịch cá nhân, khách theo 

đoàn và khách thương nhân vẫn tiếp tục là những 

phân khúc nổi bật. Ba thành phần khách này 

chiếm hơn ba phần tư (78%) tổng số khách lưu trú 

tại các khách sạn cao cấp năm 2015. Khách theo 

đoàn và khách thương nhân đóng góp lần lượt 

80% và 75% tổng lượng khách du lịch của khách 

sạn 4 sao và 5 sao. Tỷ trọng của khách du lịch cá 

nhân năm 2015 chiếm hơn một phần ba tổng số du 

khách và tương đương với tỷ trọng gộp lại của 

khách thương nhân, khách dự hội nghị, khách từ 

cơ quan nhà nước và khách khác.  

Phân tích theo Xếp hạng sao cho thấy cơ cấu thành 

phần khách của khách sạn 4 sao và 5 sao khá 

tương tự nhau; ngoại trừ khác biệt không đáng kể 

giữa du khách theo đoàn và khách thương nhân. 

Du khách theo đoàn và khách thương nhân của 

khách sạn 4 sao nhiều hơn khách sạn 5 sao lần lượt 

là 4% và 1,5%.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Các kênh đặt phòng 2015  

 

 

 

 

So với năm 2014, tỷ trọng doanh thu từ hình thức 

đặt phòng trực tiếp cũng như từ các công ty lữ 

hành, công ty điều hành tour, đều giảm khoảng 

5%. Một phần của biên độ giảm này được chuyển 

sang cho kênh đặt phòng trực tuyến. 

Sự dịch chuyển doanh thu sang kênh đặt phòng 

trực tuyến có thể sẽ trở nên rõ rệt hơn trong các 

năm tới, tuy nhiên kênh đặt hàng thông qua công 

ty lữ hành và điều hành tour được kỳ vọng sẽ duy 

trì tỷ trọng lớn nhất. Sự tăng trưởng của hai kênh 

này đã gây ảnh hưởng đến doanh thu đặt phòng 

trực tiếp, chỉ chiếm một phần ba doanh thu từ 

kênh công ty lữ hành và điều hành tour.
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Khách từ cơ
quan Nhà 

Nước

1,7% Khách khác
12,2%

2014

40,4%

23,6%

21,9%

14,1%

2015

Đặt phòng thông qua các công ty lữ
hành và các nhà điều hành tour

Đặt phòng trực tiếp với khách sạn

Đặt phòng thông qua internet

Thông qua các kênh khác
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Tóm tắt báo cáo khu vực 
Lượng khách Quốc tế của khu vực ASEAN trong năm  2015

   

Lào 

4,7 triệu 

Việt Nam 

7,9 triệu 
Philippines 

5,4 triệu 
Thái Lan 

29,9 triệu Campuchia 

4,8 triệu 

Malaysia 

25,7 triệu 

  

Indonesia 

9,7 triệu 

  

Singapore 

15,2 triệu 
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Tóm tắt báo cáo khu vực 

Nhìn chung trong năm 2015, các quốc gia Đông 

Nam Á đã có sự cải thiện đáng kể so với năm ngoái 

với số lượt khách quốc tế đến mỗi quốc gia đều 

tăng (trừ Malaysia). Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng 

của Việt Nam lại thấp hơn các nước khác cùng khu 

vực. Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong năm 

2015 là 0,9%, xấp xỉ Singapore và chỉ cao hơn 

Malaysia. 

Suy thoái của năm 2014 vẫn còn tác động mạnh mẽ 

đến các quốc gia Đông Nam Á, nhất là đối với 

những nước có ngành du lịch còn non trẻ như 

Campuchia và Indonesia, với tốc độ tăng trưởng 

khách quốc tế giảm lần lượt từ 7,0% xuống còn 

6,1% ( từ 4,5 triệu khách năm 2014 đến 4,7 triệu 

năm 2015) và từ 7,2% xuống còn 3,1% (từ 9,4 triệu 

khách năm 2014 đến 9.7 triệu năm 2015). Mặt khác, 

Thái Lan đã phục hồi nhanh chóng sau khủng 

hoảng với tốc độ tăng trưởng vượt bậc 20,4% (tăng 

tư 24,8 triệu năm 2014 đến 29.9 triệu năm 2015). 

Năm 2015, Thái Lan, Malaysia và Singapore là ba 

quốc gia chào đón số lượt khách du lịch lớn nhất 

trong khu vực, lần lượt là 30 triệu, 26 triệu và 15 

triệu lượt khách. 

Trong những năm gần đây Lào và Campuchia đã 

có những tiến bộ đáng kể về số lượt khách quốc tế 

đến mỗi quốc gia. Trong khi năm 2010, Lào chỉ chào 

đón khoảng 737 nghìn khách nước ngoài và 

Campuchia vào khoảng 466 nghìn, tới năm 2015, 

các con số này đã tăng lên đến lần lượt là 4,7 triệu 

và 4,8 triệu.  

Như đã đề cập, 2015 là năm đầu tiên mà công ty 

thành viên của Grant Thornton tại Thái Lan và 

Philippines tham gia thực hiện dự án Khảo sát 

Khách sạn. Chúng tôi cũng trình bày tóm tắt trong 

báo cáo của mình một số thông tin về hoạt động 

khách sạn cao cấp tại hai quốc gia này. 

 

Nhìn chung, với khoảng 30 triệu lượt khách quốc 

tế, năm 2015 có thể được xem là một năm thành 

công đối với ngành du lịch Thái Lan: 

 Bối cảnh chính trị của Thái Lan khá ổn định 

trong suốt năm 2015. 

 Tổng cục Du lịch Thái Lan đã tổ chức nhiều 

chiến dịch và hoạt động nhằm quảng bá hình 

ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế. 

 Sự phát triển của các hãng hàng không giá rẻ 

đã mở rộng số đường bay cũng như số chuyến 

bay giữa Thái Lan và thị trường trọng điểm. 

 Số lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan tăng 

khoảng 3 triệu lượt. Trong năm 2015 có tổng 

cộng 7,9 triệu lượt khách Trung Quốc đến Thái 

Lan, chiếm khoảng 26,5% tổng số khách quốc 

tế đến quốc gia này. 

2015 là một năm rực rỡ đối với ngành du lịch 

Philippines khi quốc gia này lần đầu tiên đạt 5 triệu 

lượt khách quốc tế. Sự tiến bộ vượt bậc này chủ yếu 

là nhờ: 

 Sự mở rộng về cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch 

ở Philippines 

 Nhờ vào các chiến dịch quảng bá quy mô lớn 

và thành công ngoài mong đợi, mức độ nhận 

biết thương hiệu du lịch Philippines tăng đáng 

kể. 

 Năm 2015 được xem là “Năm Đến Thăm 

Philippines” với một chuỗi các sự kiện lớn nhỏ 

diễn ra xuyên suốt, mở đầu là chuyến viếng 

thăm của Đức Giáo Hoàng Francis vào tháng 1. 

Là một vùng đất hứa cho các nhà đầu tư nước 

ngoài, Philippines được kì vọng sẽ tiếp tục tăng 

trưởng nhanh cho đến năm 2018. 
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_____________________________________________ 

Giá thuê phòng bình quân theo Xếp hạng sao 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ trên cho thấy Philippines, tuy sở hữu lượt 

khách quốc tế thấp nhất trong ba quốc gia, có giá 

cho thuê phòng khách sạn hạng sang cao nhất, 

khoảng 84,7 đô la cho phòng 4 sao và 158,9 đô la 

cho phòng 5 sao. Giá thuê phòng hạng sang tại Việt 

Nam và Thái Lan xấp xỉ nhau. Năm 2015, giá 

phòng 5 sao tại Việt Nam có nhỉnh hơn so với tại 

Thái Lan nhưng khác biệt này không đáng kể. 

Công suất phòng 

_____________________________________________ 

Công suất phòng trung bình theo Xếp hạng sao 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về công suất phòng, trong năm 2015, Thái Lan và 

Philippines có công suất gần bằng nhau, từ 73% 

đến 77%. Thái Lan có công suất phòng cao hơn đối 

với phòng 4 sao nhưng thấp hơn đối với phòng 5 

sao. Việt Nam xếp thấp nhất trong ba quốc gia về 

chỉ số này, khoảng 61,5% cho phòng 4 sao và 62,7% 

cho phòng 5 sao. 2015 là một năm khó khăn của 

ngành du lịch Việt Nam, số lượt khách quốc tế giảm 

mạnh trong 6 tháng đầu năm mặc dù số lượng 

khách sạn mới mở trên thị trường vẫn tăng.  
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Nguồn khách 

Tỉ lệ khách trong nước và quốc tế lưu trú tại các 

khách sạn cao cấp của Việt Nam và Thái Lan xấp xỉ 

nhau. Khách trong nước tại cả hai quốc gia chỉ 

chiếm khoảng 16% đến 19% tổng số khách du lịch. 

Ngược lại, khách trong nước đóng vai trò quan 

trọng trong ngành du lịch Philippines, chiếm 

khoảng 46%. 

Khách châu Á chiếm tỉ trọng lớn trong nguồn cung 

khách du lịch của các khách sạn cao cấp tại Thái 

Lan, Việt Nam và Philippines. Trong đó, khách 

Trung Quốc chiếm lần lượt 37%, 34% và 14% tổng 

số khách châu Á đến thăm các quốc gia này. 

Xếp thứ hai sau châu Á là châu Âu với lượng khách 

du lịch đến Thái Lan, Việt Nam và Philippines lần 

lượt là 22%, 24% và 11%.  

 

_____________________________________________ 

Nguồn khách theo nước (2015)

Mục đích lưu trú 

Nhìn chung, khách du lịch cá nhân, khách du lịch 

theo đoàn và khách thương nhân là ba phân khúc 

chính đối với các khách sạn cao cấp tại Việt Nam, 

Philippines và Việt Nam.  

Khách du lịch cá nhân là thành phần nhiều nhất, 

chiếm lần lượt 36% và 37% tổng số khách du lịch 

đến Việt Nam và Philippines. Đối với Thái Lan, 

nguồn khách này chiếm gần một nửa lượng khách 

du lịch. Khách du lịch theo đoàn lần lượt chiếm 

29% và 20% tổng số khách du lịch đến Việt Nam và 

Philippines, trong khi chỉ đạt 15% tại Thái Lan. 

Du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện) tại 

Việt Nam chưa đạt được thành công như Thái Lan 

và Philippines. Số lượng khách đến Việt Nam tham 

dự hội nghị chiếm tỉ lệ thấp nhất so với Thái Lan và 

Philippines, vào khoảng 6,6%.  

 

_____________________________________________ 

Mục đích lưu trú theo nước (2015) 
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 Các kênh đặt phòng theo nước (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các công ty công ty lữ hành, công ty điều hành tour 

chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, Thái Lan và 

Philippines, với thị phần lần lượt là 62%, 66% và 

52%. Tuy nhiên, đặt phòng trực tiếp với Khách sạn 

vẫn là hình thức phổ biến nhất tại Philippines và 

mang lại doanh thu đáng kể tại Việt Nam và Thái 

Lan. 

Cơ cấu của các kênh đặt phòng tại Việt Nam và 

Thái Lan gần giống nhau, trừ hình thức đặt phòng 

trực tuyến tại Thái Lan nhỉnh hơn so với Việt Nam. 

Thị phần của các công ty du lịch trực tuyến tại Việt 

Nam và Philippines xấp xỉ nhau, vào khoảng 22%. 

Những con số này cho thấy các công ty du lịch trực 

tuyến chiếm tỉ trọng lớn hơn tại thị trường Thái Lan 

so với thị trường Việt Nam và Philippines. 

Ngày nay, cả khách du lịch lẫn khách thương nhân 

đều thông qua mạng internet mà tiếp cận với các 

dịch vụ liên quan đến chuyến đi của mình, do đó 

mà kênh thông tin trực tuyến của các khách sạn và 

công ty du lịch dần trở nên vô cùng quan trọng. Với 

thế mạnh trong việc truyền tải hình ảnh thực một 

cách nhanh chóng thông qua mạng internet, các 

công ty du lịch trực tuyến được kì vọng sẽ phát 

triển rất nhanh trong tương lai.
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