
   หา้งหุน้สว่นจ ากดั สยามวไีอพ ีเอ็นเตอรไ์พรส ์(ส านกังานใหญ)่

   เลขที ่239/63 ต.คคูต อ.ล ำลกูกำ จ.ปทมุธำน ี12150

   Tel : 089-8618539 / 093-0530033

No. Quantity Price

1 √

2 √

3 1 ชือ่

4 ไมจ่ ากดั

5 √

6 √

7

7.1 80 หนำ้

7.2 √

7.3 √

7.4 √

7.5 √

7.6 √

7.7 √

7.8 √

7.9 √

8

8.1 √

8.2 √

8.3 √

8.4 √

8.5 √

8.6 √

8.7 √

9

9.1 ไมจ่ ำกดั

9.2 ไมจ่ ำกดั

9.3 ไมจ่ ำกดั

9.4 √

9.5 √

9.6 √

9.7 √

10 √

21,900

ขอ้มลูท ัว่ไป

21,900

เว็บบอรด์พดูคยุ

เมือ่มกีำรสัง่ซือ้สนิคำ้ จะมรีะบบสง่ Order สัง่ซือ้ ไปยัง ลกูทมี แมท่มี และลกูคำ้ ผำ่นอเีมล์

ระบบจัดกำรเว็บไซตล์กูทมี (เชครำยละเอยีด ชือ่ เบอร ์อเีมล ์วนัทีส่มัคร และ ชือ่Upline)

ระบบ Capture Page หรอื ระบบกรอกขอ้มลู ชือ่ เบอร ์อเีมล ์ส ำหรับผูส้นใจขอ้มลูเพิม่เตมิ

จ ำนวนสนิคำ้ + รปูสนิคำ้

ระบบสรำ้งเมนูหลัก - เมนูยอ่ย

พืน้ทีจั่ดเก็บขอ้มลู

ระบบ Back Up ขอ้มลู

สถติเิว็บไซต์

มรีะบบ Shopping Cart (New Function)

มรีะบบช ำระเงนิผำ่นระบบตัดบัตรเครดติร  (New Function) 

สนิคำ้สำมำรถแทรกไดทั้ง้รปู และ VDO

บรกิำรลงขอ้มลู เมนูหลัก **(อบัเดทขอ้มลูไดไ้มจ่ ำกดั)**

บรกิำรลงขอ้มลู บทควำม / Gallery **(อบัเดทขอ้มลูไดไ้มจ่ ำกดั)**

จ านวนเงนิสทุธิ

สนับสนุน SEO

Mobile Friendly - Responsive Design

ทีต่ ัง้ Sever  Clound Server (สหรฐัฯ, องักฤษ, ไทย)

 ใบเสนอราคา/Quotation

หัวcover แฟนเพจ ตมีเดยีวกบัหัวเว็บ / ใสก่ลอ่ง like facebook ใหใ้นหนำ้เว็บ

(New) มรีะบบ Live Chat

(New) QR Code

ระบบแสดงสมำชกิลำ่สดุ พรอ้มวันเวลำทีส่มคัร

Detail

โปรโมท 100 เว็บ (มลูคา่ 3,500บ.) 

ฟร ีแถมอายสุญัญาอกี 1 ปี รวมเป็น 2 ปี มลูคา่ 2900บ.

โดเมนเนม 

เว็บไซตล์กูทมี 

**จดุเดน่ของเรา ลกูคา้สามารถอบัเดทขอ้มลูไดท้าง มอืถอื / ไอแพด / คอมพวิเตอร*์*

บรกิำรออกแบบเว็บไซต ์โดยมอือำชพี

รายละเอยีด Function ส าหรบัธรุกจิเครอืขา่ย

บรกิารออกแบบเว็บไซต์

ระบบลงิค ์Url ไปยงัหนำ้ ตรวจสอบสำยงำน

ระบบตรวจสอบ Order (สำมำรถตรวจสอบไดว้ำ่สัง่ซือ้มำจำก Downline คนไหน)

โปรโมช ัน่ ซือ้1ปี แถมระยะเวลา3ปี มลูคา่8700บาท ฟรี

บรกิำรออกแบบ Header ไมซ่ ำ้ใคร / พืน้หลังสวยๆ เขำ้กะเว็บ / แตง่เมนูบำรด์ำ้นบน

(New)กำรเพิม่ตัวเลอืกของสนิคำ้

สรำ้ง facebook fanpage ใหฟ้รี

ชือ่ลกูคา้/Name :     ____________________________

ทีอ่ยู/่Address : _____________________

เบอรโ์ทร/Tel. : _____________________

หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี :    _____________________

หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี :  0-4035-55000-76-1

วนัที/่Date  :  _______________________________

พนักงานขาย/Sales    : นางสาวกานตต์า อมัพนันท์

การช าระเงนิ/Cash   :  _________________________

ผูส้ั่งซือ้/ผูอ้นุมัติ ฝ่ายขาย

(นางสาวกานตต์า อัมพนันท)์

ชอ่งทางช าระคา่บรกิาร ม ี3 ชอ่งทาง ดงันี้
1.ช าระผา่นบญัชธีนาคาร
- ธ.กสกิรไทย เลขที ่048-3-68874-1 ชือ่บญัช ีประดษิฐ ์คลอ่งดี
- ธ.ไทยพาณชิย ์เลขที ่418-0-15725-0 ชือ่บญัช ีประดษิฐ ์คลอ่งดี
- ธ.กรงุเทพ เลขที ่546-7-39120-6 ชือ่บญัช ีประดษิฐ ์คลอ่งดี
- ธ.กรงุไทย เลขที ่674-3-23457-5 ชือ่บญัช ีประดษิฐ ์คลอ่งดี

2.ช าระผา่นพรอ้มเพย ์ 089-8618539
3.ช าระผา่นบตัรเครดติร http://www.siamvip.com/payment.aspx


