
 

 

1 พฤศจกิายน 2564 
 

เรียน ลูกคา้บริษัท สิตรินทวัร ์ท่ีเคารพรกั  
 

 นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อตน้ปี 2563 ท าใหบ้ริษัทสิตรินทัวร์ แจง้ยกเลิกการจดัทัวร์ทั้งหมด 

ตั้งแต่วนัท่ี 10 มีนาคม 2563 โดยคืนเงินทั้งหมดใหลู้กคา้ทุกคนเต็มจ านวน ทั้งน้ีเพราะค านึงถึงความปลอดภยั และความ

สบายใจในการเดินทางท่องเท่ียวของลูกคา้เป็นหลัก บดัน้ีเวลาผ่านมาเกือบครบสองปี โลกไดไ้ปปรบัตัวเพื่อท่ีจะอยู่กบัโรค

อุบัติใหม่โควิด-19 เฉกเช่นเดียวกบัการระบาดของโรคไขห้วดัเกิดวิกฤติในอดีตเมื่อรอ้ยปีก่อน ปัจจุบันได้มีการฉีดวคัซีน 

เพื่อป้องกัน และมีการใชช้ีวิตแบบใหม่ สวมหน้ากากอนามยั ระมัดระวงัการสัมผัสเชื้ อโรค สถานการณ์โลกใกลก้ลับเขา้สู่

ภาวะปกติแบบใหม่ การเดินทางท่องเท่ียวก าลังจะสามารถท าไดอ้ย่างปลอดภัยในอนาคตอันใกล ้ทางบริษัทสิตรินทัวร์

วางแผนไวว้า่ ราวตน้ปี2565 จะเร่ิมมีรายการทวัรยุ์โรปออกเดินทางตั้งแต่กุมภาพนัธ์เป็นตน้ไป แมปั้จจุบนัจะเร่ิมมีการเปิด

ประเทศใหเ้ดินทางไปมากนัแลว้ แต่ทางบริษัทฯ ยงัไม่แน่ใจ ไม่มัน่ใจในเร่ืองความสะดวกสบายในการเดินทาง การผ่านด่าน 

การท่ีอาจจะตอ้งถูกกกัตวัเป็นเวลาหลายชัว่โมง หรือการเสี่ยงต่อการติดเชื้ อในต่างประเทศ ประกอบกบัในยุโรปก าลังเขา้สู่

หน้าหนาว ซึ่งปกติเป็นหวดักนัไดง้่าย มีน ้ามูกน ้าลาย แปดเป้ีอนอยู่ตามสถานท่ีต่างๆ เสี่ยงต่อการติดเชื้ อไดง้่าย จึงไม่จดั

ทวัรยุ์โรปในช่วงน้ี รอสถานการณณ์ดี์ขึ้ น จนมัน่ใจในตน้ปีหน้า แลว้ไปเท่ียวยุโรปอยา่งปลอดภยักนัครบั  

 ในระหว่างรอเท่ียวยุโรปตน้ปีหน้า ทางบริษัทมีรายการทัวร์ในประเทศแบบพรีเมี่ยม ซึ่ง เขา้ร่วมในโครงการทัวร์

เท่ียวไทยกับททท. โดยรัฐบาลสนับสนุนออกค่าใชจ้่ายใหท้่านละ 5,000 บาท และโครงการเท่ียวดว้ยกัน ท่ีรัฐสนับสนุน

ค่าใชจ้่าย40% ซึ่งสามารถเดินทางใชส้ิทธ์ิไดถึ้ง 31 ม.ค.65 โดยทางบริษัทฯไดค้ดัเลือกโรงแรมท่ีดีท่ีสุด และรา้นอาหารท่ี

อร่อยท่ีสุด ดีท่ีสุดในเมืองน้ันๆ ใส่ในรายการทัวร์ เป็นการเท่ียวเมืองไทยในสไตล์การเท่ียวเมืองนอก ไม่ฉ่ิงฉับทัวร์  มี

รายการดงัน้ี  

- ทวัรเ์กาะสมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน หมู่เกาะอ่างทอง 4วนั3คืน 

- ทวัรภ์ูเก็ต พงังา เกาะยาวน้อย 4วนั 3คืน 

- ทวัรต์รงั พทัลุง สตูล เกาะหลีเป๊ะ สงขลา 4วนั 3คืน 

- ทวัรเ์ชียงราย เชียงใหม่ 4วนั 3คืน  

- ทวัรอ์ีสานไฮโซ เสน้ทางสายไหม บุรีรมัย ์สุรินทร ์ชยัภูมิ ขอนแก่น 4คืน 3วนั  

- ทวัรอ์ีสานเหนือไฮโซ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 4 วนั3คืน  

- ทวัร ์อุทยัธานี สุพรรณบุรี อยุธยา 4วนั3คืน  

ซึ่งการเท่ียวในประเทศ ในช่วงเปิดประเทศใหม่ๆ ถือเป็นการช่วยชาติ ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ ใหห้มุนเวียนใน

ประเทศ ในราคาท่ีคนไทยยงัสมัผัสได ้ก่อนโรงแรมต่างๆปรบัราคาเป็นราคาส าหรบัต่างชาติ เพื่อดึงเงินเขา้ประเทศ (ท าให้

ทวัรเ์ท่ียวไทยในโรงแรมดีๆ แพงกวา่เท่ียวต่างประเทศ ) 
 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเขา้ไปดูรายละเอียดใน Facebook : Citrintour 
 

 หลงัจากไม่ไดเ้ดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนในยุโรปมาเกือบสองปี หลายท่านคิดถึงบรรยากาศการทานอาหารเชา้ใน

ยุโรปท่ีมีครวัซองตอ์ร่อยๆ ทานกบักาแฟ ทางบริษัทฯ ไดท้ าผลิตภณัฑค์รวัซองต์ ซลัแซ่บ Salzap ออกมาจ าหน่ายตั้งแต่ตน้ปี 

2564 ไดร้บัผลตอบรับเป็นอย่างดี บางช่วงผลิตไม่ทัน ตอ้งสัง่จองล่วงหน้า  ท าโดยผูท่ี้เรียนจบมาจากสวิตเซอร์แลนด์ ใช้

วตัถุดิบอยา่งดี ทัง่เนยและแป้งจากฝรัง่เศส ท าแบบรสชาติท่ีทานกนัในยุโรป อยา่งท่ีท่านเคยไปทานอาหารเชา้ในโรงแรม4-

5ดาว เวลาไปทัวร์ยุโรป  ไม่เหมือนท่ีขายกนัทัว่ไปในไทยท่ีท าเป็นขนมหวาน เน้นรสหวาน เหมาะกบัเด็กๆ แต่ผลิตภณัฑ์

ครวัซองต์ซลัแซ่บ เน้นใหท้านแบบยุโรป คือทานเป็นอาหารเชา้กบัแยมและกาแฟ หรือทานกับแฮมซีส หรือทานกบัเบค่อน 

ไข่คน หรือทานกบัทูน่า นอกจากน้ียงัมีครวัซองต์แบบมีไส ้แบบหวานน้อย ไวท้านกบัชากาแฟยามบ่ายอีกดว้ย ผลิตภณัฑม์ี

ดงัน้ี  



 

 

ครวัซองตเ์พลน เนยฝรัง่เศส Plain butter croissant ใชเ้นยและแป้งฝรัง่เศสทั้งหมด ชิ้ นละ 60 บาท  

ครวัซองตกุ์ง้เดง้ ไข่กุง้ Tobiko shrimp Londonner croissant ชุดละ 170 บาท 

ครวัซองตพ์ิสตาชิโอ ้Pistache croissant ชิ้ นละ 90 บาท 

ครวัซองตม์ะพรา้วกะทิ อลัมอนต ์Macapuno almond croissant ชิ้ นละ 120 บาท  

พฟัไสก้รอก Ludwig Sausage puff ชิ้ นละ 45 บาท  

ขนมไข่ฝรัง่เศส มดัเดอแรงน์ Medelline ชิ้ นละ 40 บาท 

สามารถสัง่ใหส้่งดิลิเวอรล่ี์ต่างๆ ถึงบา้นท่านได ้หรือส่งโดยขนส่งไปรษณีย ์เคอรร่ี์ หรือส่งหอ้งเย็นไปต่างจงัหวดัได.้  
 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสมนาคุณลูกคา้ท่ีกรุณาอุดหนุนสินคา้ ผลิตภัณฑ์ซัลแซ่บ เป็นอย่างดี และเตรียมตัวเดินทางไป

เท่ียวยุโรปในปีหน้า จึงท ารายการ “ ซื้ อพันลดพัน ซื้ อหมื่นลดหมื่น ” เพื่อน ายอดซื้ อผลิตภัณฑ์ครัวซองต์ดังกล่าว สะสม

ในช่วง  1พ.ย.-64 - 31ม.ค.65 ไปเป็นส่วนลดในการซื้ อทัวร์ยุโรป เดินทางตั้งแต่ ก.พ.65 -ก.ค.66 ย่ิงซื้ อเยอะย่ิงไดร้ับ

ส่วนลดทัวร์เยอะ ซึ่งเท่ากับไดท้านครัวซองต์ฟรี หรือซื้ อครัวซองต์ส่งไปเป็นของขวญัลูกคา้ ญาติมิตร ไดแ้บบฟรี สามารถ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมรายการ โดยสอบถามไดท่ี้ไลน์ @salzapbkk หรือ ไลน์ @citrintour  
  

บริษัท สิตรินทัวร์ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการตลอดมา และตลอดไป 

ขอขอบพระคุณท่ีใหค้วามกรุณาอุดหนุนสินคา้ต่างๆ ผลิตภณัฑค์รวัซองต ์และใหก้ าลงัใจกนัในยามวิกฤติโควิต-19 กวา่ 2 ปี 

ขอใหทุ้กท่านมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส เตรียมพรอ้มไปท่องเท่ียวอยา่งปลอดภยั และมีความสุข. 

 

        ดว้ยความเคารพและขอบพระคุณ 

 

        นายอดิศกัด์ิ กติติรตันไพบูลย ์ 

        กรรมการผูบ้ริหาร 

 

 

ท่องเท่ียวอย่างมีความสุข ตอ้งปลอดภยัไรก้งัวล 

คิดถึงความสุขครั้งใด เลือกใชส้ิตรินทวัร ์ 

http www.citrintours.com 

 


