
เรื่อง   ขอรับทอง ในบัญชีโปรแกรมออมทองโปรโมชั่นตรุษจีน ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15ม.ค-15 ก.พ 2565 

เรียน  เจ้าหน้าที่โปรแกรมออมทอง

เบอร์โทรข้าพเจ้า(ชื่อลูกค้า)
รหัสลูกค้าเลขที่ รหสับญัชีลูกค้าเลขที่ มีความประสงค์ขอรับทอง

ทองค าแทง่ 96.5% **สามารถดูรปูแบบสินค้าได้ทีห่น้าเวบ็ www.ausiris.co.th หรอื ทางLine ID: @goldsaving **

0.065599 ( 1 กรัม) ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น
150        บาท

0.125 บาท มาตรฐาน

ชิ้น

ชิ้น 200        บาท

0.125 บาท แบบมีลายหน้าทอง โปรดระบุ แบบทีต้่องการ
ชิ้น

ชิ้น 225         บาท

ชิ้น0.25 บาท ชิ้น

ชิ้น

195        บาท

ชิ้น

235         บาท

0.50 บาท 260        บาท

1 บาท

แบบมีลายหน้าทอง โปรดระบุ แบบทีต้่องการ 

มาตรฐาน ชิ้น

แบบมีลายหน้าทอง โปรดระบุ แบบทีต้่องการ 

ชิ้น   345        บาท

1 บาท

ชิ้น

ชิ้น ชิ้น ชิ้น

1 บาท ชิ้น
ชิ้น

2 บาท
แบบปลาคู่ลงสี (Colourized Gold Bar)
มาตรฐาน

 

ชิ้น ชิ้น 770       บาท

แบบมาตรฐาน สีน้้าเงิน บรรจุทองได้ 1 ชิ้น ชิ้น 100       บาท

กล่องช้าง พญาคชสาร บรรจุทองได้ 1 ชิ้น ชิ้น 150       บาท

แบบมาตรฐาน สีทอง บรรจุทองได้ 2 ชิ้น ชิ้น 150       บาท

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ช าระค่าพรเีมี่ยมรวมทั้งสิ้น บาท โดยโอนเข้าบัญชี บรษัิท ออสสิรสิ จ ากัด ที่หมายเลขบญัชี

          ธนาคารกสิกรไทย บญัชีออมทรัพย์        เลขที่  051-2-42237-3  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บญัชีออมทรัพย์   เลขที่  145-1-20140-5

ธนาคารไทยพาณิชย์ บญัชีออมทรัพย์     เลขที่  050-2-20204-3

และได้ส่งหลักฐานการช้าระเงินดังกล่าวมาพร้อมกับแบบฟอร์มนี้

ที่อยูส่ าหรบัการจัดส่งทางไปรษณีย์ของข้าพเจ้าคือ (ระบุตัวบรรจง)

ลงชื่อ ลูกค้า

( )

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร
ลงชื่อผู้รับเร่ือง........................................................................... ผู้บันทกึในระบบ น้้าหนัก..............................................

โทรศัพทเ์จ้าหน้าที่...................................สาขา........................... ลงชื่อ................................................................. ราคารับซื้อ.........................................

วันที.่...................................................เวลา............................. วันที.่................................................................. ยอดเงิน..............................................

โทรศัพทล์ูกค้า...........................................................................

www.ausiris.co.th

กรณุาวางบตัรประชาชนทีน่ ี ่และถา่ยภาพพรอ้มเอกสารฉบบันี้

เพือ่สง่แจง้เจา้หนา้ที่

แพ็คเกจกล่องคู่

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บรษัิท ออสสริสิ จ ำกดั

32/7-8 ถนนสรุศกัดิ ์แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 TEL (+66)2 613 0888 Fax. (+66)2 613 4717, (+66)2 613 0848

ประเภททอง

ขนาดทอง โปรดระบุจ านวนและรปูแบบที่ต้องการ รวม

แพ็คเกจกล่องเดี่ยว

พรเีมี่ยม+ค่าจัดส่ง
(ตอ่ช้ิน)

แพ็คเกจกล่องช้าง

มาตรฐาน

 

แบบอ่ืน โปรดระบุ

ชิ้น

ชิ้น
ชิ้น

 0.039359 (0.6 กรัม)   ฮก
ซิ่ว

ชิ้น

ชิ้น ชิ้น ชิ้น
0.039359 (0.6 กรัม)       การดลายของขวัญ

การดลายเกล็ดหิมะชิ้น ชิ้น ชิ้น      150        บาท

ลก 175        บาท

420       บาท

370       บาท

0.019679 (0.3 กรัม)   มาตรฐาน
ชิ้น ชิ้น     200        บาทระบุลายการด

วันที่

: กรุณาส่งเอกสารทาง E-mail:  goldsaving@ausiris.co.th  หรือLine ID:@goldsaving   
: เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารจากท่านแล้วจะมีการติดต่อกลับเพ่ือยืนยันค้าสั่งขอรับทอง หากไม่มีการติดต่อ กรุณาโทร. 02-613-4703 
สินคา้ที� ไม่รว่มรายการ ขนาด 0.25 ลายมาตรฐาน

0.50 บาท

มาตรฐาน ชิ้น

แบบมีลายหน้าทอง โปรดระบุ แบบที�ตอ้งการ



แบบมำตรฐำน ขนำด 1 กรัม , 0.125บำท , 0.25บำท , 0.50 บำท , 1บำท ,2บำท

แบบการด์ทองค าแทง่ขนาด 1 กรมั

HBD สเีหลอืง HBD สชีมพู HBD สเีขยีว HBD สสีม้ HBD สฟ้ีำ HBD สมีว่ง

แบบกำรด์ทองค ำแทง่ขนำด 0.125 บำท (ครึง่สลงึ)

New Year
 Congrats สฟ้ีำ ลำยหนำ้ทอง อกัษรจนี(ฝ)ู

HBD สแีดง

HBD Zooสสีม้

รูปแบบสนิค้าทองค าแท่ง ออสสริิส

อกัษรจนี หมแูดง หมชูมพู Congrats สฟ้ีำ HBD babyสเีหลอืง



แบบกำรด์ทองค ำแทง่ขนำด 0.25 บำท

ลำยหนำ้ทอง ลำยหนำ้ทอง ลำยหนำ้ทอง ลำยหนำ้ทอง

For My Love My Hero(พอ่) My Love(แม)่ ปลำคู่

แบบกำรด์ทองค ำแทง่ขนำด 1 บำท

แบบกำรด์ทองค ำแทง่ขนำด 1 บำท (แบบลงส)ี กลอ่งแพ็คเกจ

รูปแบบสนิค้าทองค าแท่ง ออสสริิส

แบบกำรด์ทองค ำแทง่ขนำด 0.50 บำท

ลำยหนำ้ทอง หงส์ ลำยหนำ้ทอง มังกรลำยหนำ้ทอง ชำ้ง ลำยหนำ้ทอง ปลำคู่ ลำยหนำ้ทอง หัวใจลำยหนำ้ทอง พอ่ ลำยหนำ้ทอง แม่




