
Thực tế không phải vậy vì  để trở thành khách du lịch xanh, du khách quốc tế 

chỉ cần thực hiện những việc sau đây. 

1. Thứ nhất, khi du khách bay bất cứ nơi nào chắc chắn rằng du khách bù đắp 

lượng khí thải carbon của các chuyến bay của du khách. Điều này được thực 

hiện bằng cách trả một số tiền tối thiểu cho một công ty cacbon, thường ít hơn 

năm mươi đô. 

2. Hầu hết các bon được phát ra khi máy bay cất cánh và hạ. Hãy “không có kỳ 

nghỉ bay”, hoặc giảm điểm dừng của du khách. 

3. Gói nhẹ như du khách có thể – thấp hơn trọng lượng của máy bay, thấp hơn 

năng lượng mà nó đòi hỏi. 

4. Đảm bảo du khách đã tắt tất cả các thiết bị gia dụng trong nhà của du khách 

mà sử dụng điện, chẳng hạn như hệ thống sưởi trung tâm. 

5. Cố gắng giảm số tiền của lái xe, du khách làm. Bắt giao thông công cộng để 

đến sân bay. Khi du khách thuê một chiếc xe hơi, chọn động cơ nhỏ nhất có thể. 

Đi bộ hoặc đạp xe nơi đó nếu du khách có thể! 

6. Khi chọn một khách sạn, kiểm tra xử lý nước Hệ thống tránh những cái bơm 

nước thải của họ ra biển. 

7. Ngoài ra hãy thử và chọn một khách sạn đó là địa phương sở hữu và chạy. 

Hãy chắc chắn rằng các nhân viên làm việc là từ các cộng đồng địa phương, và 

không phải người nước ngoài. Nên có một số yếu tố của ‘trả lại’ cho cộng đồng 

địa phương và nên đặt phòng trực tuyến tại hotels in Bac Giang. 

8. Tất cả đều là khách sạn thân thiện với môi trường, du khách chỉ cần phải tìm 

thấy chúng. tìm kiếm năng lượng hiệu quả chiếu sáng, các đơn vị điện năng 

lượng mặt trời, và nhà vệ sinh và buồng tắm vòi sen với những hạn chế lưu 

lượng. 

9. Go dễ dàng trên các con không khí! Chỉ sử dụng nó nếu thực sự cần thiết, và 

tắt nó đi khi du khách đi ra ngoài. Cố gắng tiết kiệm nước to – mưa rào ngắn, 

không có phòng tắm, quay vòi ra. 

10. Đừng có được phòng đầu ứng dịch vụ đến một nhà hàng địa phương. Bằng 

cách này du khách lấy mẫu văn hóa địa phương, hỗ trợ các nền kinh tế địa 

phương và có những áp lực giảm các nguồn lực của khách sạn ở Bắc Giang. 

11. Đừng làm cho cà phê rơi trong phòng khách sạn của du khách. Điều này để 

lại chất thải ở dạng gói đường, thùng chứa sữa bằng nhựa, thìa nhựa vv… Nên 

ra quán cà phê địa phương thay! 

12. Nếu được lựa chọn, sử dụng cốc thủy tinh hay cốc sành, sứ và những thứ 

không phải là nhựa. Ít chất thải. 

13. Trừ khi du khách yêu cầu không thì vỏ đệm, vỏ gối và khăn tắm của du 

khách sẽ được rửa sạch mỗi ngày. Đây không phải là thực sự cần thiết và là một 

sự lãng phí nguồn lực, vì vậy hãy để đó không làm phiền ‘đăng ký. 

14. Tắt đèn không sử dụng bất kỳ! 

15. Mang theo đồ dùng trong nhà riêng của du khách thay vì sử dụng nhựa nhỏ, 

những người đóng gói trong khách sạn. Nếu du khách sử dụng chúng, mang 

chúng về nhà và tái sử dụng chúng. 
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16. Nếu du khách đang đi trên một tour du lịch, chọn những cái nhỏ hơn và 

khuyến khích các du khách khác vì tác động của chúng đối với môi trường 

không phải là quá nghiêm trọng. 

17. Mách bảo hướng dẫn du lịch của du khách tại địa phương, và tìm hiểu làm 

thế nào các tour du lịch cho phép trở lại cho cộng đồng. 

18. Nếu một tour du lịch đi bộ đường dài, không xoay chuyển những con đường 

mòn được đánh dấu và phá vỡ các thảm thực vật càng ít càng tốt. Cung cấp cho 

các động vật hoang dã địa phương không gian của nó. 

19. Khi lặn biển hoặc lặn không chạm vào san hô, hoặc cố gắng và can thiệp với 

các sinh vật biển. 

20. Làm một chút về bài tập về truyền thống và văn hóa của người dân địa 

phương trong khu vực du khách đang truy cập. Hãy nhạy cảm với trang phục và 

hành vi mã. Đối với váy thể hiện của một độ dài nhất định có thể được chấp 

nhận trong một số bộ phận của thế giới, nhưng ở những người khác họ sẽ bị coi 

là quá ngắn. 

21. Tìm hiểu một vài từ của ngôn ngữ địa phương. Điều này giúp du khách liên 

kết với những người du khách tương tác với và luôn luôn được đánh giá cao bởi 

người dân địa phương. 

Hãy chứng tỏ cho mọi người thấy du khách là một du khách xanh với một 

chuyến du lịch xanh thật hoàn hảo. 


