
LỜI NÓI ĐẦU 

 

Việt Nam với gần 4000 năm tuổi,trải qua nhiều quá trình phát triển hội nhập, 

đang từng ngày từng giờ hội nhập với thế giới. Gồm 64 tỉnh thành và đƣợc chia 

làm 3 miền chính: miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Với địa hình mang hình chữ 

S, đất nƣớc Việt Nam với rất nhiều bản sắc văn hoá đặc sắc, phong phú, những bãi 

biển đƣợc đánh giá xếp hạng trên thế giới, những vui núi hoang sơ hùng vĩ chƣa 

đƣợc khám phá hết, những món ăn lạ miệng mang bản sắc dân tộc. Không những 

thế địa vị, hỉnh ảnh của Việt Nam cũng đang lan rộng với một cao hơn.Việt Nam 

hội tụ tất cả những yếu tố để phát triển ngành công nghiệp không khói – du lịch. 

Đặc biệt với các du khách nƣớc ngoài Việt Nam còn khá mới mẻ với những ngƣời 

chƣa từng đến, và còn quá tiềm ẩn với những chỉ đến 1,2 lần.  

   Chính những lý do trên mà nhóm đã quyết định chọn đề tài này, nhằm 

nghiên cứu và những yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình lựa chọn Việt Nam là điểm 

đến du lịch. Để có thể rút ra đƣợc những điểm ảnh hƣởng đến quá trình chọn lựa 

đó, đƣa ra những nhận xét đứng trên góc độ nhà quản trị marketing nhằm phát triển 

hơn nữa ngành du lịch Việt Nam. 

Dù nhóm đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành để tài nhƣng chắc chắn vẫn còn rất 

nhiều thiếu sót. Nhóm rất mong nhận đƣợc sự chỉ dẫn, góp ý từ phía giáo viên 

hƣớng dẫn để đề tài có thể hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn ! 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009 

Nhóm tác giả. 
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PHẦN I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

 

Quá trình ra quyết định mua hàng của ngƣời tiêu dùng là một tiến trình tuyến 

tính gồm 5 bƣớc bao gồm : 

- Ý thức vấn đề : đây là sự nhận thức về một nhu cầu chƣa đƣợc thỏa mãn hay 

ý thức về một vấn đề đang gặp phải. 

- Tìm kiếm thông tin : đây là giai đoạn tiếp theo, khi mà ngƣời tiêu dùng đã 

nhận ra nhu cầu của mình, họ bắt đầu tìm kiếm các thông tin liên quan nhằm 

thỏa mãn nhu cầu đó. 

- Đánh giá các phƣơng án lựa chọn : sau khi đã tìm kiếm và tổng hợp đƣợc 

thành một số phƣơng án, ho bắt đầu tiến hành so sánh để tìm ra phƣơng án 

tối ƣu. Việc đánh giá đƣợc dựa trên niềm tin, thƣơng hiệu và các thuộc tính 

của phƣơng án. 

- Lựa chọn : sau khi có cái nhìn tổng quan về tất cả các phƣơng án và tìm đƣợc 

phƣơng án tốt nhất, ngƣời tiêu dùng sẽ ra quyết định mua hàng (bao gồm sản 

phẩm và dịch vụ) 

- Hành vi sau khi mua : những trải nghiệm sau khi sử dụng và loại bỏ sản 

phẩm dịch vụ sẽ ảnh hƣởng đến quyết định mua lần sau của ngƣời tiêu dùng. 
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1.1 Ý thức vấn đề 

Sự ý thức vấn đề là trạng thái tâm lý của ngƣời tiêu dùng trong đó ngƣời tiêu 

dùng có ý thức về một nhu cầu chƣa đƣợc thỏa mãn. Sự ý thức vấn đề diễn ra khi 

có một khoảng cách đủ lớn giữa trạng thái thực tế và trạng thái mong muốn của 

một cá nhân. 

Có 2 nhân tố chính ảnh hƣởng đến sự ý thức vấn đề, bao gồm nhân tố bên trong 

và nhân tố bên ngoài. Nhân tố bên trong là những nhân tố thuộc về bản thân ngƣời 

tiêu dùng nhƣ các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm cá nhân của mỗi khách hàng. 

Nhân tố bên ngoài là các thông tin từ việc quảng cáo, chào hàng của ngƣời bán, sự 

trải nghiệm tiêu dùng của những ngƣời xung quanh và các thông tin đại chúng nhƣ 

sách báo, tạp chí, website liên quan…    

1.2 Tìm kiếm thông tin 

Ngƣời tiêu dùng có 2 kiểu hành vi tìm kiếm thông tin, bao gồm : 

- Tìm kiếm thông tin trƣớc khi mua : là hoạt động tìm kiếm thông tin chỉ diễn 

ra trƣớc khi mua nhằm hỗ trợ cho quyết định mua sắm. 

- Tìm kiếm thông tin liên tục : là hoạt động tìm kiếm thông tin dựa trên mối 

quan tâm của khách hàng về sản phẩm, độc lập với hành vi mua. Ngƣời tiêu 

dùng có thể chƣa có nhu cầu mua sắm sản phẩm nhƣng họ rất quan tâm về 

các thông tin về sản phẩm đó.   

Các loại thông tin đƣợc tìm kiếm bao gồm : 

- Các thƣơng hiệu, nhãn hiệu về loại sản phẩm quan tâm hoặc cần mua 

- Các tiêu chí đánh giá để so sánh giữa các thƣơng hiệu 

- Tầm quan trọng của các tiêu chí 

- Các thuộc tính mà thƣơng hiệu sở hữu và lợi ích mà nó mang lại 



Các nguồn thông tin tìm kiếm bao gồm nguồn thông tin bên trong và nguồn 

thông tin bên ngoài. Nguồn thông tin bên trong là những trải nghiệm về sản phẩm 

(đã từng sử dụng), các kiến thức tìm hiểu và tham khảo đƣợc. Các nguồn thông tin 

bên ngoài là từ các phƣơng tiện thông tin đại chúng, từ các nhóm tham khảo v..v…   

1.3 Đánh giá các phương án 

Đánh giá các phƣơng án là việc ngƣời tiêu dùng tiến hành so sánh các phƣơng 

án để tìm ra phƣơng án tối ƣu. Nó phụ thuộc nhiều vào kiểu hành vi mua. Với hành 

vi mua quan tâm nhiều, họ sẽ so sánh niềm tin về các thuộc tính cũng nhƣ so sánh 

cảm xúc, thái độ về các thuộc tính đó. Với hành vi mua quan tâm ít, số lƣợng thuộc 

tính đƣợc so sánh là ít hơn. Hành vi mua theo trải nghiệm thì chỉ phản ứng mang 

tính cảm xúc đƣợc so sánh, còn hành vi mua theo ảnh hƣởng của môi trƣờng thì 

không có sự ý thức rõ ràng về việc so sánh các phƣơng án lựa chọn (có thể họ sẽ 

bỏ qua bƣớc này và mua nhƣ những ngƣời xung quanh). 

1.4 Lựa chọn phương án 

Lựa chọn phƣơng án là hành động đƣa ra quyết định chọn một trong số những 

phƣơng án đã đƣợc đƣa ra và so sánh trƣớc đó. Có 3 kiểu mô hình lựa chọn, bao 

gồm mô hình lựa chọn không bù trừ, mô hình lựa chọn có bù trừ và mô hình lựa 

chọn kiểu trải nghiệm. 

Việc lựa chọn mô hinh phụ thuộc nhiều vào đặc điểm của  ngƣời tiêu dùng, mức 

độ quan tâm khi mua sắm, yếu tố cảm xúc và trải nghiệm khi đi mua sắm v..v... 

1.4.1 Các mô hình lựa chọn không bù trừ 

Có 4 mô hình lựa chọn không bù trừ tiêu biểu đó là : 

- Mô hình ngƣỡng loại bỏ (mô hình và) : là mô hình mà theo đó ngƣời tiêu 

dùng đặt ra các ngƣỡng  tối thiểu đối với các thuộc tính quan tâm, mỗi thuộc 



tính đều có ngƣỡng riêng. Nếu một sản phẩm có thuộc tính thấp hơn mức tối 

thiểu này thì phƣơng án đó sẽ bị loại. 

- Mô hình ngƣỡng chấp nhận (mô hình hoặc) : là mô hình mà theo đó ngƣời 

tiêu dùng đặt ra các ngƣỡng  tối thiểu đối với các thuộc tính quan tâm, mỗi 

thuộc tính đều có ngƣỡng riêng. Nếu một sản phẩm có thuộc tính cao hơn 

ngƣỡng này thì phƣơng án đó đƣợc chấp nhận. 

- Mô hình loại bỏ theo từng thuộc tính : các thuộc tính đƣợc sắp xếp theo tầm 

quan trọng, ngƣời tiêu dùng so sánh các phƣơng ấn theo thuộc tính quan 

trọng nhất và đặt ra ngƣỡng loại bỏ, sau đó tiến hành loại dần để đƣa ra quyết 

định. 

- Mô hình tra cứu từ điển : mô hình này sắp xếp các thuộc tính theo thứ tự 

quan trọng và ngƣời tiêu dùng sẽ lựa chọn phƣơng án có điểm cao nhất về 

thuộc tính quan trọng nhất. Đây dƣờng nhƣ là mô hình đƣợc sử dụng phổ 

biến nhất. 

1.4.2  Các mô hình lựa chọn có bù trừ 

Có 4 mô hình lựa chọn có bù trừ phổ biến, bao gồm : 

- Mô hình Thái độ về đối tƣợng của Fishbein : với mỗi phƣơng án lựa chọn, 

ngƣời tiêu dùng đánh giá khả năng đối tƣợng có sở hữu những thuộc tính cụ 

thể và tính tốt của những thuộc tính này. 

- Mô hình Giá trị kỳ vọng : là một biến thể của mô hình Thái độ về đối tƣợng. 

Theo mô hình này ngƣời tiêu dùng đánh giá chung về các phƣơng án lựa chọ 

bằng tiêu thức hay đại lƣợng giá trị kỳ vọng. Giá trị kỳ vọng của một phƣơng 

án lựa chọn đƣợc tính bằng trung bình có trọng số của điểm đánh giá đối với 

các thuộc tính của phƣơng án lựa chọn đó. Trọng số là điểm đánh giá của 

ngƣời tiêu dùng với tầm quan trọng của thuộc tính. 



-  Mô hình Ý định hành động : theo mô hình này, sự lựa chọn hay hành động 

của ngƣời tiêu dùng sẽ bị ảnh hƣởng bởi cả thái độ đối với hành động lẫn 

những chuẩn mực chủ quan hay tác động của những ngƣời khác. 

- Mô hình pha : là mô hình lựa chọn hỗn hợp theo đó tại mỗi giai đoạn hay 

mỗi pha, ngƣời tiêu dùng sẽ sử dụng một kiểu mô hình lựa chọn riêng và có 

thể sử dụng một mô hình liên tiếp trong nhiều pha.   

1.4.3 Các mô hình lựa chọn kiểu trải nghiệm 

   Có 2 mô hình lựa chọn kiểu trải nghiệm đƣợc đề cập trong  giáo trình, đó là 

mô hình lựa chọn theo cảm xúc quá khứ và mô hình lựa chọn theo ngẫu hứng. Mô 

hình lựa chọn theo cảm xúc quá khứ là mô hình mà ngƣời tiêu dùng truy xuất từ bộ 

nhớ những đánh giá của họ đối với các phƣơng án trƣớc đây và sẽ lựa chọn 

phƣơng án mà họ có cảm xúc tích cực nhất. Mô hình lựa chọn theo ngẫu hứng là 

mô hinh theo đó ngƣời tiêu dùng mua sản phẩm mà không có ý thức vấn đề từ 

trƣớc hoặc không có ý định mua từ trƣớc khi tới nơi mua sắm, họ ra quyết dịnh rất 

nhanh dựa trên sự phát triển mạnh của cảm xúc tích cực đối với sản phẩm. 

1.5 Hành vi sau khi mua   

Một số trạng thái tâm lý và hành động sau khi mua sắm đƣợc nghiên cứu là sự 

bất ổn về nhận thức, sự thỏa mãn hay không thỏa mãn với sản phẩm và  hành vi 

loại bỏ sản phẩm sau khi mua. 

Do phạm vi đề tài là chỉ nghiên cứu hành vi của khách du lịch khi đến Việt nam 

nên chúng ta không nghiên cứu về hành vi sau khi mua. 



PHẦN 2: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUÁ 

TRÌNH LỰA CHỌN VIỆT NAM LÀ ĐIỂM ĐẾN DU 

LỊCH CỦA CÁC DU KHÁCH NƢỚC NGOÀI  

 

2.1 Giới thiệu chung về du lịch Việt Nam 

Việt Nam với gần 4000 năm tuổi,trải qua nhiều quá trình phát triển hội nhập, 

đang từng ngày từng giờ hội nhập với thế giới. Gồm 64 tỉnh thành và đƣợc chia 

làm 3 miền chính: miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Với địa hình mang hình chữ 

S, đất nƣớc Việt Nam với rất nhiều bản sắc văn hoá đặc sắc, phong phú, những bãi 

biển đƣợc đánh giá xếp hạng trên thế giới, những vui núi hoang sơ hùng vĩ chƣa 

đƣợc khám phá hết, những món ăn lạ miệng mang bản sắc dân tộc là rất nhiều yếu 

tố khiến du lịch – một ngành công nghiệp không khói ở Việt Nam phát triển mạnh.  

Hàng năm Việt Nam thu hút hàng triệu lƣợt khách đến thăm quan và du lịch. 



2.2 Tại sao người nước ngoài lại đến Việt nam du lịch ? 

Ngƣời nƣớc ngoài đến Việt Nam với rất nhiều lý do,và có rất nhiều yếu tố tác 

động đến quá trình lựa chọn đến Việt Nam để du lịch. Ngày 3.5.2007, Tổ chức 

Visa International Asia Pacific và Hiệp hội du lịch khu vực châu Á - Thái Bình 

Dƣơng đã công bố "Khảo sát những dự định du lịch châu Á năm 2007". Theo đó, 

trong số hơn 5.000 du khách quốc tế từ 10 thị trƣờng du lịch trọng điểm trên thế 

giới đƣợc khảo sát có 31% số ngƣời đƣợc hỏi cho biết xem Việt Nam là điểm đến 

trong vòng 2 năm tới, tăng 7% so với khảo sát năm 2006. 

2.2.1 Tổng hợp các yếu tố ảnh hƣởng tới du lịch Việt Nam 

- Số lƣợng địa điểm du lịch 

- Chất lƣợng (vẻ đẹp) địa điểm du lịch (bãi biển, di sản văn hóa…) 

- Văn hóa truyền thống Việt Nam 

- Giá dịch vụ du lịch 

- Quảng bá hình ảnh du lịch 

- Con ngƣời Việt Nam  

- Tết cổ truyền 

- Món ăn 

- Chât lƣợng dịch vụ (khách sạn, phƣơng tiện đi lại, nhập cảnh…) 

- Thiên tai, khủng bố 

- Chính trị, thể chế 

2.2.2 Một số khảo sát bên lề du lịch Việt Nam 

- Là điểm đến giá là hàng hóa và dịch vụ thấp (49%) 

- Phong cảnh thiên nhiên tƣơi đẹp (44%) 



- Văn hóa đặc sắc (41%) 

- Du lịch mạo hiểm hấp dẫn (38%)  

- Con ngƣời thân thiện (35%) 

 Kết quả khảo sát cho thấy xu thế nổi bật là khách du lịch lựa chọn kiểu du lịch 

thân thiện với môi trƣờng và du lịch văn hóa. Hầu hết du khách cho rằng sẽ chọn 

những sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa địa phƣơng và bảo vệ môi 

trƣờng tự nhiên. 

2.2.3 Những đặc điểm của các du khách nƣớc ngoài  

- Ngƣời Châu Âu, Châu Mĩ,: chủ yếu là những ngƣời theo đạo thiên chúa, 

họ sống chủ yếu theo lối sống cá nhân, tính cách cá nhân đƣợc thể hiện rất 

rõ. Khu vực này cũng có khá nhiều địa điểm đến du lịch nhƣng có một 

đặc điểm chung, tất cả các nƣớc trong khu vực này đều là các nƣớc phát 

triển,các nƣớc công nghiệp phát triển mạnh. 

- Ngƣời Châu Á: là khu vực có khá nhiều tín ngƣỡng khác nhau: đạo hồi , 

thiên chúa, đạo phật … nhƣng chủ yếu vẫn là đạo phật. Họ có lối sống 

oộng đồng, vì mọi ngƣời. Các nƣớc trong khu vực chủ yếu là những nƣớc 

đang phát triển, nên công nghiệp chƣa thực cao nhƣng lại là khu vực rất 

nhiều địa danh du lịch thiên nhiên. 

- Ngƣời Châu Phi : là khu vực nghèo, thiên nhiên khắc nghiệt 

Nhận xét: Chính từ những đặc điểm khác biệt đó mà khu vực Châu Á nói chung 

và Việt Nam nói riêng khá có sức hút với những du khách Châu Âu, Châu Mĩ . 



2.2.4 Những đặc điểm của Việt Nam trong vấn đề du lịch 

2.2.4.1 Địa điểm du lịch đa dạng và hấp dẫn  

Trên thực tế, số lƣợng danh lam thắng cảnh tại Việt Nam là một con số khổng 

lồ. Việt Nam có rất nhiều địa danh đẹp, từ những bãi trải rộng tới những dãy núi 

hùng vĩ, tất cả đều thể hiện là thiên nhiên của Việt Nam hết sức ƣu đãi. Cả ba miền 

Việt Nam đều có rất nhiều các địa danh nổi tiếng, đây là một trong những yếu tố 

lớn tác động tới lƣợng khách du lịch tới Việt Nam. 

Một số địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam: 

- Tam Đảo: Chỉ cần 2 ngày nghỉ, bạn đã có thể có một chuyên trăng mật thú vị 

tại đỉnh núi mây mù này. Khí hậu Tam Đảo mát mẻ, mây nhởn nhơ vƣớng cả 

vào chân ngƣời...  

 

- Đà Lạt mộng mơ: với cái lạnh thôi cũng đủ làm các 

đôi uyên ƣơng cần hơi ấm của nhau. 

- Phú Quốc: Nơi đây có những bãi tắm tuyệt đẹp, 

thiên nhiên trong lành và hoang sơ đến bất ngờ. 

- Nha Trang: là nơi lý tƣởng để hai bạn đắm mình 

trong làn nƣớc xanh của biển; khám phá nét văn 

hoá truyền thống của ngƣời Chăm... Đến đây bạn có thể thuê ca nô hay thuyền 

buồm ra các đảo Hòn Tằm, Hòn Tre nằm cách bờ không xa. 

- SaPa mờ sƣơng: Đến Sapa vào mùa đông nối sang 

xuân, bạn sẽ đƣợc chiêm ngƣỡng vẻ đẹp của những 

rừng đào hồng rực, chạy dài dƣới chân đèo Ô Quy 

Hồ. Núi non hùng vĩ là những thửa ruộng bậc thang 

Đà Lạt 

Sa Pa 



đẹp nhƣ tranh. Nếu may mắn bạn sẽ thấy tuyết rơi 

- Vịnh Hạ Long: Với hơn 1.000 đảo lớn nhỏ, Hạ Long vừa thơ mộng vừa hùng 

vĩ. Núi Hạ Long có nơi co cụm lại, có chỗ giăng thành lũy với những hình hài 

khác nhau 

 

 

- Phan Thiết: Nếu bạn không có nhiều thời gian, Mũi Né – Hòn Rơm (Phan 

Thiết) là địa điểm lý thú cho tuần trăng mật của bạn. Đƣờng vào Hòn Rơm rợp 

những rặng dừa xanh ngát. Nhƣng cồn cát vàng mịn ôm ấp bàn chân. Bãi biển 

Hòn Rơm sạch, nắng ấm quanh năm.  

- Bạch Mã:Cách thành phố Huế chừng 60 km, Bạch Mã là một không gian xanh 

mƣớt hơi sƣơng, tiếng nƣớc từ thác Đỗ Quyên đổ ào ạt và hoa tím nở bên 

đƣờng 

- FuRaMa Resort:Là khu nghỉ mát ven biển 5 sao duy nhất tại Việt Nam với vị 

trí tuyệt đẹp nằm trên “Con đƣờng di sản thế giới” (Gồm phố cổ Hội An, thánh 

địa Mỹ Sơn, cố đô Huế, động Phong Nha và Vịnh Hạ Long 

- Nhận xét: Việt Nam có rất nhiều địa điểm du lịch cho du khách lựa chọn, 

phong cảng tại những địa điểm đó rất đẹp. 

Vịnh Hạ Long 



2.2.4.2 Giá dịch vụ du lịch 

 

Một số bảng đánh giá , thống kê giá dịch vụ du lịch ở Việt Nam  

Tổng cục thống kê  www.gos.gov.vn – điều tra chi tiêu khách du lịch năm 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chi tiêu bình quân 

một ngày khách quốc tế       

  

Năm 2003 Năm 2005 Năm 2005 so 

với năm 2003 

  (USD) (USD) (%) 

Bình quân chung 74.6 76.4 102.4 

Thuê phòng 20.8 19.2 92.3 

Ăn uống 12.6 14.0 111.1 

Đi lại tại Việt Nam 10.9 14.3 131.2 

Thăm quan 5.6 5.8 103.6 

Mua hàng hoá 11.9 12.7 106.7 

Vui chơi giải trí 4.7 4.1 87.2 

Y tế 0.9 1.1 122.2 

Chi khác 7.2 5.3 73.6 

http://www.gos.gov.vn/


Chi tiêu bình quân một ngày khách du lịch quốc tế tại Việt Nam chia theo 

khoản chi và theo loại cơ sở lƣu trú (Đối với khách tự sắp xếp đi) 

                  USD 

  
Tổng 

số  

Chia ra 

  

Thuê 

phòng 

Ăn 

uống 

Đi lại tại 

Việt Nam 

Tham 

quan 

Mua 

hàng hoá 

Vui chơi, 

giải trí… 
Y tế 

Chi 

khác 

BÌNH 

QUÂN 

CHUNG 76.4 19.2 14.0 14.3 5.8 12.7 4.1 1.1 5.3 

Khách sạn 

5 sao 76.0 16.4 13.7 19.6 0.4 10.5 3.7 0.6 5.2 

Khách sạn 

4 sao 73.3 17.2 12.7 15.4 5.4 11.9 3.7 1.4 5.7 

Khách sạn 

3 sao 81.8 22.6 15.1 14.1 5.9 13.3 4.4 1.7 4.7 

Khách sạn 

2 sao 114.4 35.4 21.0 17.5 7.5 21.0 5.5 1.1 5.5 

Khách sạn 

1 sao 134.6 59.2 25.6 11.4 6.9 23.7 4.4 0.6 3.0 

Khách sạn 

chƣa xếp 

sao 60.4 13.0 11.6 10.3 5.2 10.5 3.9 0.9 5.0 

Nhà nghỉ, 

nhà khách 63.7 11.4 9.9 9.6 4.5 14.0 4.7 0.7 8.8 

Khác 31.4 9.1 5.8 7.3 2.4 5.5 1.4 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

   

Tổng cục thống kê  www.gos.gov.vn – điều tra chi tiêu khách du lịch năm 2005  

 

http://www.gos.gov.vn/


Chi tiêu bình quân một ngày khách du lịch quốc tế tại Việt Nam chia theo khoản 

chi, phƣơng tiện và mục đích chuyến đi (Đối với khách tự sắp xếp đi) 

                    

                  USD 

  
Tổng 

số  

Chia ra 

  

Thuê 

phòng 

Ăn 

uống 

Đi lại tại 

Việt Nam 

Tham 

quan 

Mua 

hàng hoá 

Vui chơi, 

giải trí… 
Y tế 

Chi 

khác 

                    

BÌNH QUÂN 

CHUNG 76.5 19.2 14.0 14.3 5.8 12.7 4.1 1.1 5.3 

Chia theo 

phƣơng tiện đến                   

Máy bay 78.5 19.7 14.4 14.8 6.0 12.9 4.1 1.1 5.5 

Ô tô 54.8 13.6 10.2 8.7 3.8 11.5 3.4 0.4 3.2 

Tàu hoả 70.9 18.0 11.3 11.5 6.6 12.9 7.1 0.3 3.3 

Tàu thủy 45.5 9.7 6.9 9.6 4.0 8.2 5.2 0.4 1.5 

Phƣơng tiện khác 50.9 13.9 10.0 8.0 4.3 6.7 5.3 0.4 2.4 

Chia theo mục 

đích chuyến đi                   

Du lịch, nghỉ 

ngơi 74.9 18.0 13.2 14.6 6.2 12.8 4.1 0.8 5.4 

Thăm họ hàng, 

bạn bè 67.8 15.3 14.2 13.2 5.3 9.5 3.2 1.6 5.5 

Thông tin báo chí 79.0 21.9 14.6 12.3 5.5 13.0 4.8 1.3 5.6 

Thƣơng mại 92.5 27.0 18.2 15.2 4.5 15.9 5.5 2.2 4.2 

Hội nghị, hội thảo 89.7 27.5 16.9 13.8 5.4 14.5 4.1 1.4 6.1 

Mục đích khác 80.7 24.6 14.3 13.3 4.9 13.1 5.0 1.3 4.1 

  Tổng cục thống kê  www.gos.gov.vn – điều tra chi tiêu khách du lịch năm 2005  

Nhận xét: Giá cả mà các du khách phải khi đến du lịch Việt Nam không quá lớn, 

đối với mức thu nhập bình quân đầu người của người Châu Âu thì còn được đánh 

giá chi phí cho du lịch ở Việt Nam là thấp. 

http://www.gos.gov.vn/


2.2.4.3 Con ngƣời Việt Nam thân thiện và mến khách 

"Đất nước Việt Nam rất đẹp và thanh bình. Con người Việt Nam rất thân thiện 

và hiền hòa. Tất cả những điều ấy làm cho tôi thêm yêu mến con người Việt Nam, 

đất nước Việt Nam hơn", bà Nancy Cawley, một phóng viên tự do ở New Zealand, 

viết sau chuyến du lịch gần đây.( diễn đàn thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hàn 

Quốc - http://vikool.org/thread12587.html) 

Áo dài luôn là biểu tƣợng của 

ngƣời Việt Nam. Trong mắt du 

khách quốc tế, ngƣời Việt Nam 

thể hiện qua ba từ “Văn hóa 

Việt”. Nền Văn hóa Việt Nam 

đặc sắc, và đi kèm với nó là 

những con ngƣời Việt Nam bình 

dị. Một thoáng áo dài trong gió, 

một giọng hò trên bến sông, tất 

cả đều thể hiện nét đẹp của con ngƣời Việt Nam là không đâu sánh bằng. 

Mặt khác, ấn tƣợng của khách du lịch là sự tiếp đón ân cần, không phân biệt 

chủng tộc, màu da, không có bạo động, khủng bố, rất ít biểu tình phản đối… Rõ 

ràng trong mắt du khách, Việt Nam là nơi của sự thân thiện, hấp dẫn họ. 

Tuy nhiên, đó là mặt tích cực. Còn một số tiêu cực khác. Chẳng hạn nhƣ con 

ngƣời Việt Nam không có văn hóa trong vấn đề vệ sinh công cộng, không chấp 

hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông, có hành động thiếu văn minh với du 

khách… Đây là mặt trái khiến du lịch Việt Nam bị đẩy lùi. 

2.2.4.4 Văn hóa truyền thống Việt Nam đa dạng nhiều màu sắc 



Văn hóa Việt Nam, hay nói riêng là văn hóa của dân tộc Kinh mà đã có nguồn 

gốc tại miền bắc Việt Nam, là một trong những nền văn hóa lâu đời nhất ở trong 

khu vực Thái Bình Dƣơng. Mặc dù nhƣ vậy, nhƣng qua ảnh hƣởng lớn của Trung 

Hoa, văn hóa Việt Nam đã lập ra rất nhiều đặc điểm khá giống với những dân tộc 

của các nƣớc Đông Á, và khác những nƣớc ở khu Thái Bình Dƣơng (nhƣ là 

Campuchia, Lào và Thái Lan) mà đã chịu một phần lớn ảnh hƣởng của văn hóa Ấn 

Độ. Nhƣng tuy là ảnh hƣởng Trung Hoa đƣợc coi là ảnh hƣởng lớn nhất của một 

nƣớc ngoài trên nền văn hóa cổ truyền Việt Nam, dân tộc Kinh đã vẫn giữ gìn 

đƣợc rất nhiều nét văn hóa riêng của mình, mà cho tới ngày hôm nay những phong 

tục riêng đó vẫn quan trọng vô cùng trong đời sống của ngƣời Việt. Có nhiều nhà 

viết sử cho rằng là trƣớc khi ảnh hƣởng bởi văn hóa Trung Hoa, Văn hóa Đông 

Sơn có gốc ở miền bắc Việt Nam (mà cũng đã phát triển mạnh ở những nƣớc khác 

ở khu Thái Bình Dƣơng) là phần đầu của lịch sử Việt Nam. 

 

Có thể nói chung văn hóa của Việt Nam là một pha trộn đặc biệt giữa nhiều 

những văn hóa cổ xƣa cùng với văn hóa bản xứ của ngƣời Việt, ngoài ảnh hƣởng 

lớn nhất của Trung Hoa, văn hóa của ngƣời Việt còn chịu sự ảnh hƣởng của văn 

hóa phƣơng tây và có các văn hóa riêng biệt của một bộ phận dân tộc thiểu số tại 

Việt Nam. Việt Nam có 64 dân tộc anh em, mỗi dân tộc lại có một nét văn hóa 

riêng khác biệt, từ đó có thể khẳng định rằng Việt Nam có một nền văn hóa đồ sộ, 

là một yếu tố lý tƣởng cho du lịch phát triển. 

 

Văn hóa cồng chiêng tây nguyên 



 

2.2.4.5 Hình ảnh Việt Nam đƣợc quảng bá rộng rãi 

Quảng bá hình ảnh Việt Nam bằng chƣơng trình Truyền Hình thực tế “Hành 

trình khám phá”  

 

Quảng bá hình ảnh Việt Nam trên mạng lƣới taxi ở London 

 



Quảng bá hình ảnh Việt Nam tại California 

(Hoa Kỳ) : thông qua các sự kiện Việt Nam 

diễn ra ở California "Gặp gỡ Việt Nam - Meet 

Vietnam". 

 

 

 

 

 

Quảng bá Việt Nam trên BBC 

 

 

 

Quảng bá 2lần/ ngày hình Việt Nam trên CN 
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2.3 Kết luận những yếu tố ảnh hưởng 

Từ các yếu tố đã phân tích ở trên ta có thể thấy Việt Nam có các điểm 

mạnh sau về mặt du lịch cần phải chú ý để quảng bá và phát triển: 

- Địa điểm du lịch đa dạng và hấp dẫn 

- Giá dịch vụ du lich rẻ 

- Truyền thống văn hóa Việt Nam 

- Con ngƣời Việt Nam thân thiện, mến khách 

 

Tuy nhiên, còn một số mặt khiến khách du lịch lƣỡng lự khi chọn Việt 

Nam là điểm đến: 

- Cơ sở hạ tầng chƣa tƣơng xứng tiềm năng du lịch 

- Chất lƣợng dịch vụ thấp 

- Con ngƣời Việt Nam đôi khi có cử chỉ chƣa đƣợc văn minh 

- Đầu tƣ của chính phủ vào du lịch chƣa đƣợc đồng bộ 
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PHẦN 3: NHẬN XÉT CHUNG VÀ NHỮNG HÀM Ý ĐỐI VỚI 

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING  

Việt Nam nằm khu vực Đông Nam Á – Châu Á mang những đắc điểm 

chung của khu, và với những nét văn hoá lâu năm, đặc sắc , Việt Nam sẽ có 

cô hội rất lớn trong việc phát triển du lịch. 

Với đặc điểm của đất nƣớc có nhiều sông, núi , biển, những món ngon đặc 

sắc từ các vùng miền rất riêng. Du lịch sinh thái, du lịch về với thiên nhiên 

nếu đƣợc khai thác tốt sẽ là cơ hội cho Việt Nam phát triển hơn nữa ngành 

công nghiệp không khói này. 

Du khách nƣớc ngoài đến với Việt Nam vì chi phí du lịch tƣơng đối rẻ, 

nhiểu địa điểm tham qua du lịch, văn hoá, bản sắc dân tộc và cả vì con ngƣời 

VIệt Nam thân thiện. 

Là cơ hội tốt để thúc đẩy phát triển du lịch vì đƣợc sự ủng hộ, giúp đỡ 

nhiều từ chính phủ, các bộ ban ngành du lịch. 

Nguyên nhân chủ yếu của du khách khi tới Việt Nam mà không quay lại 

là vì các yếu tố:  

- Cơ sở hạ tầng chƣa tƣơng xứng tiềm năng du lịch 

- Chất lƣợng dịch vụ thấp 

- Con ngƣời Việt Nam đôi khi có cử chỉ chƣa đƣợc văn minh 

Chính vì vậy cần khắc phục các điểm này thì mới có thể đƣa du lịch việt 

nam phát triển trong thời gian tới 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

 

1 Bài giảng môn học Hành vi ngƣời tiêu dùng – Nguyễn Tiến Dũng 2009 

2 Website tổng cục thống kê www.gos.gov.vn  

3 Website cung cấp thông tin www.tailieu.vn 

4 http://vietbao.vn/Du-lich 

5 http://www.vatgia.com 

6 http://vneconomy.vn 
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