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      รายละเอียดการออกแบบเว็บ (web design) Plan Basic  จำนวน  
    ฟรี! จดชื่อโดเมนเนม (.com , .net , .info , .biz) โดเมนเนม .co.th. เพิ่มค่าใช้จ่าย 1,000 บาท  1 ปี  
    ฟรี ! พื้นที่เว็บไซต์ 500 MB   1 ปี  
      ระบบอีเมล์องค์กร สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข E-Mail ภายในองค์กรได้  30 อีเมล์   
      MySQL + MsSQL   Unlimited         Monthly Traffic   Unlimited         ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์ ลงข้อมูล รูปภาพ  10 หน้า         ฟอร์มรับส่งอีเมล์ ( จากลูกค้าถึงท่าน )   1 หน้า       แก้ไขฟรี 1 ครั้ง           เปลี่ยนแปลงข้อมูล รูปภาพของเว็บเพจ (แก้ไขข้อมูลจำนวน 1 ครั้ง)  1 ปี       โปรแกรมเก็บสถิติผู้ เข้าชม Web Statistic  1 จุด       Easy search in google or web search engein          - for both language           - แก้ไข /เพิ่มเติม 1-2 page           - ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักของเว็บไซต ์         - ไม่มี flash or annimation           - แก้ไข เพิ่มเติมส่วนของเนื้อหาและรูปภาพในเว็บไซต์        รวมทั้งสิ้น   23,900               รายละเอียดการออกแบบเว็บ (web design) Plan Advance  จำนวน       ฟรี! จดชื่อโดเมนเนม (.com , .net , .info , .biz) โดเมนเนม .co.th. เพิ่มค่าใช้จ่าย ฟรี  บาท   1 ปี     ฟรี ! พื้นที่เว็บไซต์ 1 GB   1 ปี         ระบบอีเมล์องค์กร สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข E-Mail ภายในองค์กรได้  50 อีเมล์         MySQL + MsSQL   Unlimited         Monthly Traffic   Unlimited         ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์ ลงข้อมูล รูปภาพ  30 หน้า         ฟอร์มรับส่งอีเมล์ ( จากลูกค้าถึงท่าน )   1 หน้า       แก้ไขฟรี 1 ครั้ง           เปลี่ยนแปลงข้อมูล รูปภาพของเว็บเพจ (แก้ไขข้อมูลจำนวน 2 ครั้ง)  1 ปี       โปรแกรมเก็บสถิติผู้ เข้าชม Web Statistic  1 จุด       Easy search in google or web search engein          - for both language           - แก้ไข /เพิ่มเติม 1-2 page           - ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักของเว็บไซต ์         - แก้ไข เพิ่มเติมส่วนของเนื้อหาและรูปภาพในเว็บไซต์        รวมทั้งสิ้น   32,000               รายละเอียดการออกแบบเว็บ (web design) Plan Pro  จำนวน       ฟรี! จดชื่อโดเมนเนม (.com , .net , .info , .biz) โดเมนเนม .co.th. เพิ่มค่าใช้จ่าย ฟรี  บาท   1 ปี     ฟรี ! พื้นที่เว็บไซต์ 5 GB   1 ปี         ระบบอีเมล์องค์กร สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข E-Mail ภายในองค์กรได้  100 อีเมล         MySQL + MsSQL   Unlimited         Monthly Traffic   Unlimited         ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์ ลงข้อมูล รูปภาพ  50 หน้า         ฟอร์มรับส่งอีเมล์ ( จากลูกค้าถึงท่าน )   1 หน้า       แก้ไขฟรี 1 ครั้ง           เปลี่ยนแปลงข้อมูล รูปภาพของเว็บเพจ (แก้ไขข้อมูลจำนวน 3 ครั้ง)  1 ปี       โปรแกรมเก็บสถิติผู้ เข้าชม Web Statistic  1 จุด       Easy search in google or web search engein          - for both language           - แก้ไข /เพิ่มเติม 1-2 page           - ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักของเว็บไซต ์         - แก้ไข เพิ่มเติมส่วนของเนื้อหาและรูปภาพในเว็บไซต์        รวมทั้งสิ้น   41,000         หมายเหตุ  1. ราคานี้คิดจากราคาพื้นฐาน ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น หากต้องการเพิ่ม Flash Animation เพิ่มขึ้นราคาก็จะคิดตามปริมาณงาน   
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