1 พฤศจิกายน 2564
เรียน ลูกค้าบริษัท สิตรินทัวร์ ที่เคารพรัก
นั บตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อต้นปี 2563 ทาให้บริษัท สิตรินทัวร์ แจ้งยกเลิ กการจัดทัวร์ท้ังหมด
ตั้งแต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2563 โดยคืนเงินทั้งหมดให้ลูกค้าทุกคนเต็มจานวน ทั้งนี้ เพราะคานึ งถึงความปลอดภัย และความ
สบายใจในการเดินทางท่องเที่ยวของลูกค้าเป็ นหลัก บัดนี้ เวลาผ่านมาเกือบครบสองปี โลกได้ไปปรับตัวเพื่อที่จะอยู่กบั โรค
อุบัติใหม่โควิด-19 เฉกเช่นเดียวกับการระบาดของโรคไข้หวัดเกิดวิกฤติ ในอดีตเมื่อร้อยปี ก่อน ปั จจุบันได้มีการฉีดวัคซีน
เพื่อป้ องกัน และมีการใช้ชีวิตแบบใหม่ สวมหน้ากากอนามัย ระมัดระวัง การสัมผัสเชื้ อโรค สถานการณ์โลกใกล้กลับเข้าสู่
ภาวะปกติแบบใหม่ การเดินทางท่องเที่ ยวกาลังจะสามารถทาได้อย่างปลอดภัยในอนาคตอันใกล้ ทางบริษัท สิตริ นทัวร์
วางแผนไว้วา่ ราวต้นปี 2565 จะเริ่มมีรายการทัวร์ยุโรปออกเดินทางตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็ นต้นไป แม้ปัจจุบนั จะเริ่มมีการเปิ ด
ประเทศให้เดินทางไปมากันแล้ว แต่ทางบริษัทฯ ยังไม่แน่ ใจ ไม่มนั ่ ใจในเรื่องความสะดวกสบายในการเดินทาง การผ่านด่าน
การที่อาจจะต้องถูกกักตัวเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง หรือการเสี่ยงต่อการติดเชื้ อในต่างประเทศ ประกอบกับในยุโรปกาลังเข้าสู่
หน้าหนาว ซึ่งปกติเป็ นหวัดกันได้ง่าย มีน้ ามูกน้ าลาย แปดเปี้ อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เสี่ยงต่อการติดเชื้ อได้ง่าย จึงไม่จดั
ทัวร์ยุโรปในช่วงนี้ รอสถานการณ์ณด์ ีขนึ้ จนมัน่ ใจในต้นปี หน้า แล้วไปเที่ยวยุโรปอย่างปลอดภัยกันครับ
ในระหว่างรอเที่ยวยุโรปต้นปี หน้า ทางบริษัทมีรายการทัวร์ในประเทศแบบพรีเมี่ยม ซึ่ง เข้าร่วมในโครงการทัวร์
เที่ยวไทยกับททท. โดยรัฐบาลสนั บสนุ นออกค่าใช้จ่ายให้ท่านละ 5,000 บาท และโครงการเที่ยวด้วยกัน ที่รัฐสนั บสนุ น
ค่าใช้จ่าย40% ซึ่งสามารถเดินทางใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ม.ค.65 โดยทางบริษัทฯได้คดั เลือกโรงแรมที่ดีที่สุด และร้านอาหารที่
อร่อยที่ สุด ดี ที่สุดในเมืองนั้ นๆ ใส่ในรายการทัวร์ เป็ นการเที่ ยวเมืองไทยในสไตล์การเที่ ยวเมืองนอก ไม่ฉิ่งฉับทัวร์ มี
รายการดังนี้
- ทัวร์เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน หมู่เกาะอ่างทอง 4วัน3คืน
- ทัวร์ภูเก็ต พังงา เกาะยาวน้อย 4วัน 3คืน
- ทัวร์ตรัง พัทลุง สตูล เกาะหลีเป๊ ะ สงขลา 4วัน 3คืน
- ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ 4วัน 3คืน
- ทัวร์อีสานไฮโซ เส้นทางสายไหม บุรีรมั ย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ขอนแก่น 4คืน 3วัน
- ทัวร์อีสานเหนื อไฮโซ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 4 วัน3คืน
- ทัวร์ อุทยั ธานี สุพรรณบุรี อยุธยา 4วัน3คืน
ซึ่งการเที่ ยวในประเทศ ในช่วงเปิ ดประเทศใหม่ๆ ถื อเป็ นการช่วยชาติ ช่วยกระตุ น้ เศรษฐกิจ ให้หมุนเวียนใน
ประเทศ ในราคาที่คนไทยยังสัมผัสได้ ก่อนโรงแรมต่างๆปรับราคาเป็ นราคาสาหรับต่างชาติ เพื่อดึงเงินเข้าประเทศ (ทาให้
ทัวร์เที่ยวไทยในโรงแรมดีๆ แพงกว่าเที่ยวต่างประเทศ )
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook : Citrintour
หลังจากไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนในยุโรปมาเกือบสองปี หลายท่านคิดถึงบรรยากาศการทานอาหารเช้าใน
ยุโรปที่มีครัวซองต์อร่อยๆ ทานกับกาแฟ ทางบริษัทฯ ได้ทาผลิตภัณฑ์ครัวซองต์ ซัลแซ่บ Salzap ออกมาจาหน่ ายตั้งแต่ตน้ ปี
2564 ได้รบั ผลตอบรับเป็ นอย่างดี บางช่ วงผลิตไม่ทัน ต้องสัง่ จองล่วงหน้า ทาโดยผูท้ ี่เรียนจบมาจากสวิตเซอร์แลนด์ ใช้
วัตถุดิบอย่างดี ทัง่ เนยและแป้ งจากฝรัง่ เศส ทาแบบรสชาติที่ทานกันในยุโรป อย่างที่ท่านเคยไปทานอาหารเช้าในโรงแรม45ดาว เวลาไปทัวร์ยุโรป ไม่เหมือนที่ขายกันทัว่ ไปในไทยที่ทาเป็ นขนมหวาน เน้นรสหวาน เหมาะกับเด็กๆ แต่ผลิตภัณฑ์
ครัวซองต์ซลั แซ่บ เน้นให้ทานแบบยุโรป คือทานเป็ นอาหารเช้ากับแยมและกาแฟ หรือทานกั บแฮมซีส หรือทานกับเบค่อน
ไข่คน หรือทานกับทูน่า นอกจากนี้ ยังมีครัวซองต์แบบมีไส้ แบบหวานน้อย ไว้ทานกับชากาแฟยามบ่ายอีกด้วย ผลิตภัณฑ์มี
ดังนี้

ครัวซองต์เพลน เนยฝรัง่ เศส Plain butter croissant ใช้เนยและแป้ งฝรัง่ เศสทั้งหมด ชิ้ นละ 60 บาท
ครัวซองต์กุง้ เด้ง ไข่กุง้ Tobiko shrimp Londonner croissant ชุดละ 170 บาท
ครัวซองต์พิสตาชิโอ้ Pistache croissant ชิ้ นละ 90 บาท
ครัวซองต์มะพร้าวกะทิ อัลมอนต์ Macapuno almond croissant ชิ้ นละ 120 บาท
พัฟไส้กรอก Ludwig Sausage puff ชิ้ นละ 45 บาท
ขนมไข่ฝรัง่ เศส มัดเดอแรงน์ Medelline ชิ้ นละ 40 บาท
สามารถสัง่ ให้ส่งดิลิเวอร์ลี่ต่างๆ ถึงบ้านท่านได้ หรือส่งโดยขนส่งไปรษณีย์ เคอร์รี่ หรือส่งห้องเย็นไปต่างจังหวัดได้.
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสมนาคุ ณลูกค้าที่กรุณาอุดหนุ นสินค้า ผลิตภัณฑ์ซัลแซ่บ เป็ นอย่างดี และเตรียมตัวเดินทางไป
เที่ยวยุโรปในปี หน้า จึงทารายการ “ ซื้ อพันลดพัน ซื้ อหมื่นลดหมื่น ” เพื่อนายอดซื้ อผลิตภัณฑ์ครัวซองต์ดังกล่าว สะสม
ในช่วง 1พ.ย.-64 - 31ม.ค.65 ไปเป็ นส่วนลดในการซื้ อทัวร์ยุโรป เดินทางตั้งแต่ ก.พ.65 -ก.ค.66 ยิ่งซื้ อเยอะยิ่งได้รับ
ส่วนลดทัวร์เยอะ ซึ่งเท่ากับได้ทานครัวซองต์ฟรี หรือซื้ อครัวซองต์ส่งไปเป็ นของขวัญลูกค้า ญาติมิตร ได้แบบฟรี สามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยสอบถามได้ที่ไลน์ @salzapbkk หรือ ไลน์ @citrintour
บริ ษั ท สิ ต ริ น ทั ว ร์ ขอขอบพระคุ ณ ลู ก ค้า ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ค วามไว้ว างใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารตลอดมา และตลอดไป
ขอขอบพระคุณที่ให้ความกรุณาอุดหนุ นสินค้าต่างๆ ผลิตภัณฑ์ครัวซองต์ และให้กาลังใจกันในยามวิกฤติโควิต-19 กว่า 2 ปี
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส เตรียมพร้อมไปท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และมีความสุข.
ด้วยความเคารพและขอบพระคุณ
นายอดิศกั ดิ์ กิตติรตั นไพบูลย์
กรรมการผูบ้ ริหาร

ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข ต้องปลอดภัยไร้กงั วล
คิดถึงความสุขครั้งใด เลือกใช้สิตรินทัวร์
http www.citrintours.com

