Lotus Gemology Price List
Identification Reports
Softcover Report (4 pp.)

฿3,745

Softcover Report • Matched Pair (4 pp.)

฿7,490

Premium Identification Reports • Only available for select gems. Contact us for details.
Hardcover Report (15 pp. or more)

฿10,700

Hardcover Report • Matched Pair (15 pp. or more)

฿14,445

Softcover + Hardcover Report

฿11,770

Special Report Appendices • At the discretion of Lotus Gemology • Only for hardcover reports
Lotus Gem of Distinction Comment (1 p. • fine gems only)

Report fee + ฿8,025

Lotus Royal Gem Comment (3 pp. • reserved for the very top gems)

Report fee + ฿16,050

“Rough to Cut” Layout • Add an additional photo of the gem as rough, preform, and cut

Report fee + ฿2,140

Bespoke Photo • Add a custom tailored photo with background or an inclusion photomicrograph

Report fee + ฿2,140
Price on request

Lotus Custom Report • Contact us directly to request other custom features

Express Service • Contact us for availability & details
Express service

Report fee + ฿3,745

Memberships are available for volume clients. This provides discounts on softcover and hardcover reports and express fees to
clients who pre-pay for services, at the following rates. Services will be deducted from each member’s balance. Balances are held for
one year and are non-transferable and non-refundable.
Membership Level

Softcover Reports

Hardcover Reports

Express Service

฿100,000

10% discount

10% discount

10% discount

฿500,000

15% discount

20% discount

15% discount

฿1,000,000

20% discount

30% discount

20% discount

Additional Services
Withdraw a stone sent for testing (no report issued)

฿535

Verbal color analysis (for Lotus color types such as Padparadscha, Pigeon’s Blood, etc.)

฿321

Duplicate report • Softcover/Hardcover
Re-ID (within 12 months of original report)

฿1,070/ ฿2,140
50% of original report fee

Other services available upon request; if you don’t see it, feel free to contact us. Prices inclusive of 7% VAT.
Clients that fail to bring in a receipt for pick-up will be charged a fee of ฿500.

Lotus Gemology Co. Ltd. • Silom 19 Building, Suite 411 • 45/1 Silom Soi 19 • Silom, Bangrak • Bangkok, 10500 • Thailand
+66 (0)2 117 3616 • +66 (0)99 229 8646 • lotusgemology.com • info@lotusgemology.com

โลตัส เจมโมโลจี • ค่าบริการ
บริการตรวจสอบและออกใบรายงาน
รายงานการตรวจสอบอัญมณี (ปกอ่อน, 4 หน้า)

฿3,745

รายงานการตรวจสอบอัญมณี พลอยคู่ (ปกอ่อน, 4 หน้า)

฿7,490

บริการตรวจสอบและออกใบรายงาน แบบ premium • สำหรับพลอยบางชนิดเท่านั้น (กรุณาสอบถามรายละเอียดกับพนักงาน)
รายงานปกแข็ง (15 หน้าหรือมากกว่า)

฿10,700

รายงานปกแข็ง พลอยคู่ (15 หน้าหรือมากกว่า)

฿14,445

รายงานปกอ่อน + ปกแข็ง

฿11,770

รายงานพิเศษภาคผนวก • ออกรายงานสำหรับพลอยคุณภาพสูง ตามการพิจารณาของโลตัส
Lotus Gem of Distinction Comment (1 หน้า; สำหรับอัญมณีคุณภาพสูงในรายงานปกแข็งเท่านั้น)

ค่ารายงาน + ฿8,025

Lotus Royal Gem Comment (3 หน้า; สงวนไว้เพื่ออัญมณีคุณภาพสูงและหายากเท่านั้น)

ค่ารายงาน + ฿16,050

รายงานรูปแบบ “Rough to Cut” • เพิ่มภาพ พลอยก่อน และหลังการเจียรไน

ค่ารายงาน + ฿2,140

เพิ่มภาพสั่งพิเศษ • เช่นภาพที่มีแบ็คกราวนด์ หรือภาพอินคลูชั่น คุณภาพสูง

ค่ารายงาน + ฿2,140

Lotus Custom Report • กรุณาติดต่อเรา หากมีข้อเสนอรายงานแบบอื่นๆ

ราคาตามตกลง

บริการด่วน • กรุณาติดต่อเราสำหรับรายละเอียด
ค่ารายงาน + ฿3,745

บริการเร่งด่วน

ราคาสมาชิก หากลูกค้าส่งพลอยมาตรวจสอบมาก ท่านอาจเลือกรับส่วนลดพิเศษได้โดยชำระเงินล่วงหน้าเพื่อเปิดบัญชีสมาชิก เมื่อมา
รับบริการ ค่าบริการจะถูกหักออกจากยอดบัญชีนี้โดยอัติโนมัติ บัญชีมีอายุหนึ่งปี ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือเรียกคืนได้
อัตราสมาชิก

ปกอ่อน

ปกแข็ง

บริการด่วน

฿100,000

ลด 10%

ลด 10%

ลด 10%

฿500,000

ลด 15%

ลด 20%

ลด 15%

฿1,000,000

ลด 20%

ลด 30%

ลด 20%

บริการเสริม
ค่าบริการในกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการใช้บริการ

฿535

การประเมินสีของอัญมณี (ด้วยบรรทัดฐานของโลตัส เช่น Pigeon’s Blood, Royal Blue เป็นต้น)

฿321
฿1,070/ ฿2,140

สำเนารายงานการตรวจสอบอัญมณี • ปกอ่อน/ปกแข็ง
ตรวจซ้ำ (ภายใน 12 เดือนหลังออกรายงานต้นฉบับ)

50% ของราคารายงานต้นฉบับ

การบริการอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรายการ สามารถติดต่อสอบถามได้ • รายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
กรณีที่ลูกค้าไม่นำใบเสร็จมารับพลอย จะมีค่าปรับ ฿500
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