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25 Tháng Ba, 2022 
SANTA ANA, Calif. – Lưu lượng hành khách đến và đi bằng đường 
hàng không tại Phi Trường John Wayne Airport đã gia tăng trong 
tháng Hai 2022 so với tháng Hai 2021. Trong tháng Hai 2022, Phi Trường 
đã phục vụ 717,400 hành khách, một sự gia tăng 215.5% so sánh với 
tháng Hai 2021 lưu lượng hành khách được tính là 227,402. Có một sự 
giảm thiểu 6.2% khi so sánh với 764,506 hành khách trong tháng Hai 
2020 và một sự giảm thiểu 9.1% khi so sánh với tháng Hai 2019 là 
789,523 hành khách. 

Hoạt động của các phi cơ thương mại gia tăng 87.5% và các phi cơ có 
đường bay ngắn (commuter aircraft) gia tăng 63.5% khi so sánh với các 
mức độ này vào tháng Hai 2021. Các mức độ này so sánh với năm 2020 
cho thấy hoạt động của các phi cơ thương mại là 6269 gia tăng 9.5% và 
các phi cơ có đường bay ngắn là 577 giảm 23.2%. Tháng Hai 2022 so 
sánh với mực độ 2019, các phi cơ thương mại hoạt động là 6,737 gia 
tăng 1.9% và hoạt động của các phi cơ có đường bay ngắn là 416 giảm 
6.5%. 

Tổng số hoạt động của các phi cơ gia tăng trong tháng Hai 2022 so với 
cùng tháng của năm 2021. Trong tháng Hai 2022, có tổng số 23,522 các 
hoạt động liên hệ đến phi cơ ( cất cánh và hạ cánh), 7.5% gia tăng so với 
21,873 các hoạt động của phi cơ trong tháng Hai 2021. Tổng số các hoạt 
động phi cơ gia tăng 21.2% so với 19,412 trong tháng Hai 2022 và gia 
tăng 10.1% so với tháng Hai 2019 là 21,360. 

Hoạt động hàng không tổng quát, được tính là 68.6% của toàn thể các 
hoạt động liên hệ đến các chuyến bay trong tháng Hai 2022, giảm 9.9% 
so với tháng Hai 2021, và gia tăng 29.0% khi so với hoạt động hàng 
không tổng quát là 12,513 trong tháng Hai 2020, được tính là 64.5% tổng 
số các hoạt động phi cơ. Khi so sánh với tháng Hai 2019 các hoạt động 
hàng không tổng quát là 14,125 được tính là 66.1% của tổng số các hoạt 
động phi cơ, gia tăng 14.3%. 

Ba hãng hàng không đứng đầu trong tháng Hai 2022 căn cứ trên số 
lượng hành khách được đếm là Southwest Airlines (225,771), United 
Airlines (105,039) và American Airlines (104,049). 
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Phi Trường John Wayne (SNA) thuộc quyền sở hữu của Quận Cam và được điều 
hành như một doanh nghiệp tự hỗ trợ không nhận trợ cấp bỡi ngẫn quỹ đến từ 



thâu hoạch thuế má. Phi Trường phục vụ hơn 10 triệu Khách mỗi năm và nối trực 
tiếp tới hơn 30 địa điểm trên toàn thể Hoa Kỳ, Gia Nã Đại va Mễ Tây Cơ. Muốn biết 
thêm chi tiết có thể vào www.ocair.com. Tìm chúng tôi trên 
facebook.com/johnwayneairport, hay theo dõi chúng tôi trên Twitter 
@johnwayneair và Instagram @johnwayneair. 
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