
สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ (ยังไม่ได้แกะ) พร้อมใบเสร็จ ภายใน 7 วัน ได้ที่ร้านเท่านั้น

ปลอกคอ สายจูง | 33 | COLLARS & LEADS

Item#	 Description	 ปกติ	 สมาชิก
HN028A SML 16"-24" L (นิ้ว)   ฿1,400 ฿1,189
HN028B MED 20"-30" L (นิ้ว)  ฿1,600 ฿1,389
HN028C LRG 26"-38" L (นิ้ว)   ฿1,800 ฿1,589
HN028D XLG 27"-43" L (นิ้ว)   ฿2,000 ฿1,789

Walk Right!® Front-Connect Pad-
ded Dog Harness. Designed to stop 
your dog from pulling while walking. 
The front connection guides your dog 
by the chest and redirects its attention 
without causing neck strain. Back con-
nect also available. ส�ยรัดอกชนิดจูงข้�ง
หน้� ออกแบบเพื่อป้องกันสุนัขไม่ให้กระช�ก

Easy Rider Car Harness. Protects you 
and your dog during car rides. Secures 
with exisitng seat belt and doubles as 
a regular harness. Fleece padded for 
comfort.  ส�ยรัดอกสำ�หรับเดินท�ง อีซี่ไรเดอร์ จับ
สุนัขให้อยู่กับที่ด้วยก�รทำ�ง�นของเข็มขัดนิรภัยที่มีอยู่
แล้ว ใช้ง่�ย รวดเร็ว ใช้เป็นส�ยรัดอกธรรมด�ได้ บุด้�น
ในด้วยขนแกะเทียมเพิ่มคว�มนุ่มสบ�ยให้สุนัข
Item#	 	 Description		 	 	 	 	 	 	 	 	 ปกติ	 สมาชิก
CO022A (S)16-21é|√Õ∫Õ° 16-24π‘È«  fl950  fl849
CO022B (M)21-25é|√Õ∫Õ° 20-30 π‘È« fl990  fl899
CO022C (L)25-34é|√Õ∫Õ° 24-38 π‘È«  fl1,050 fl949
CO022D (XL) 32-45é|√Õ∫Õ° 26-43 π‘È« fl1,200 fl1,079

CO027A 12-18é (M)   fl300  fl269
CO027B 16-24é  (L)   fl360  fl325

Item#	 Description	 	 Color|สี	 ปกติ	 สมาชิก
HN041ABLU XXS 14"-16" (รอบอก - นิ้ว)   g ฿325 ฿289
HN041AORD XXS 14"-16" (รอบอก - นิ้ว)   g ฿325 ฿289
HN041BBLU XSM 16"-19" (รอบอก - นิ้ว)   g ฿440 ฿395
HN041BRED XSM 16"-19" (รอบอก - นิ้ว)   g ฿440 ฿395
HN041CBLU SML 19"-23" (รอบอก - นิ้ว)   g ฿570 ฿515
HN041CRED SML 19"-23" (รอบอก - นิ้ว)   g ฿570 ฿515
HN041DBLU MED 22"-28" (รอบอก - นิ้ว)   g ฿890 ฿795
HN041DRED MED 22"-28" (รอบอก - นิ้ว)   g ฿890 ฿795
HN041EBLU LRG 28"-36" (รอบอก - นิ้ว)   g ฿1,100 ฿989
HN041ERED LRG 28"-36"  (รอบอก - นิ้ว)   g ฿1,100 ฿989

Comfort Soft Ny-
lon Harness. Made 
of soft, breathable 
mesh fabric. Easy to 
adjust. 
ชุดรัดอก คอมฟอร์ท ซอฟท์ 
ทำ �จ�กไนล่ อนต� ข่�ยที่
ระบ�ยอ�ก�ศได้ดี ไม่ร้อน
หรืออึดอัด ปรับขน�ดได้
ม�ก ไม่ทำ�ให้สุนัขเจ็บขณะ
จูง ไม่รัดคอ 

Power Walker Retractable 
Leash featuring all-web con-
struction and reflective stitch-
ing on web for safety and du-
rability. Comfort grip handle 
with easy-to-use one button 
stop-and-release action. 

Item#  Description  Color|สี	 ปกติ	 สมาชิก
LD120ABLU  SML < 14.5 kg | สุนัข < 14.5 กก.   g ฿1,450 ฿1,289
LD120ARED  SML < 14.5 kg | สุนัข < 14.5 กก.   g ฿1,450 ฿1,289
LD120BBLU  MED < 29 kg | สุนัข < 29 กก.     g ฿1,650 ฿1,489
LD120BRED  MED < 29 kg | สุนัข < 29 กก.    g ฿1,650 ฿1,489
LD120CBLU  LRG < 50 kg | สุนัข < 50 กก.    g ฿2,000 ฿1,789
LD120CRED  LRG < 50 kg | สุนัข < 50 กก.    g ฿2,000 ฿1,789

ส�ยจูง สุนัขจะถูกบังคับให้หัน
ข้�งเมื่อกระช�กทำ�ให้เดินไปข้�ง
หน้�ไม่ได้ ช่วยดัดนิสัยกระช�ก
โดยไม่เจ็บคอ มีห่วงเกี่ยวที่หลัง
ให้เลือก แถบรัดอกบุนุ่มสบ�ย

Pet Bells. กระพรวนสำ�หรับสุนัขและแมว เสียงใสพิเศษ ชุบอย่�งดีไม่ลอกง่�ยเช่น
กระพรวนทั่วไป มีให้เลือกหล�ยสีและหล�ยขน�ด
Item#	 	 	 Description		 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 				 ปกติ			 	 	 	 	สมาชิก
CA095A   Color Bell | กระพรวนส�มสี  1 ลูก         fl70       fl59
CA095B   Color Bell 3/pk|กระพรวนส�มสี 3 ลูก       fl190      fl169
CA092A  Gold Bell 1/pk | กระพรวนสีทอง 1 ลูก      ฿70       ฿59
CA092   Gold Bell 3/pk | กระพรวนสีทอง 3 ลูก      ฿190       ฿169
CA097   Frosted Heart 1/pk | หัวใจเพชร 1 ลูก      ฿130       ฿119
CA036A   Silver Bell 1/pk|กระพรวนสีเงิน 1 ลูก        ฿70       ฿59
CA036B  Silver Bell 3/pk|กระพรวนสีเงิน 3 ลูก        ฿190       ฿169

ส�ยจูงตลับ ปรับคว�มย�วได้ พ�วเวอร์ วอล์คเกอร์ แข็งแรงทนท�นพิเศษด้วยส�ยถักแบน
ทั้งเส้น เย็บด้วยด้�นสะท้อนแสง�ร่ มือจับนุ่ม ใช้ก�รกดเพียงปุ่มเดียวเพื่อบังคับ

Item#		 	 	 	 Description		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปกติ	 สมาชิก
TV131A    Small 4.5" mouth 4.7-10" neck | ขน�ดเล็ก  fl780 fl689
TV131B    Medium 6" mouth 5.5-13.4" neck | ขน�ดกล�ง fl880 fl789

Item#		 	 	 	 Description		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปกติ	 สมาชกิ
CO045A   #1 ดักซ์ฮุนด์ มัลทีส พูเดิ้ลทอย        fl510 fl479
CO045B   #2 ค็อกเกอร์ สปแเนียล แจ๊ครัสเซล เวสตี้  fl530 fl499
CO045C   #3 บีเกิ้ล คอร์กี ชเน�เซอร์          fl610 fl579
CO045D   #4 ดัลเมเชี่ยน พอยน์เตอร์ ฮัสกี้       fl690 fl649
CO045E   #5 รีทรีฟเวอร์ บ๊อกเซอร์ โดเบอร์แมน    fl790 fl749
CO045F   #6 ม�สตีฟ เกรทเดน เซนต์เบอร์น�ร์ด    fl850 fl799

Duck Mouth Shape 
Anti-bite Muzzle. 
Made from soft silicone 
for comfort. Perfect for 
g r o o m i n g  s e s s i o n s . 
ปลอกป�กซิลิโคน ทรงป�ก
เป็ด เนื้อนุ่ม ไม่เจ็บ ช่วย
ป้องกันสุนัขกัดและเห่�ได้ดี 
เหม�ะกับก�รกรูมมิ่งหรือพ�
ไปห�สัตวแพทย์

Coastal Soft Basket Muzzle 
temporarily restrains to prevent 
biting, chewing and barking. 
The muzzle features a flexible 
silicone basket and soft padded 
neoprene-lined straps for com-
fort during use. Easily adjusts for 
a perfect fit. ปลอกป�กทำ�จ�กย�งนุ่ม
นวลพิเศษ สำ�หรับป้องกันสุนัขกัด แทะ หรือ

SIZE Breed

1 Dachshund, Maltese, Toy Poodle

2 Cocker Spaniel, Jack Russell, West 

Highland Terrier

3 Beagle, Corgi, Schnauzer

4 Dalmation, Pointer, Husky

5 Retriever, Boxer, Doberman

6 Mastiff, Great Dane, St. Bernard.

เห่� สวมใส่สบ�ย ไม่อับหรือร้อนเหมือนชนิดผ้� และไม่แข็งเหมือนตะกร้อหนัง ส�ยไนล่อนบุ
นุ่มเพิ่มคว�มสบ�ยให้สุนัข ปรับได้ง่�ย



DURABLE NYLON COLLARS & LEADS

MADE IN USA!

ส�ยจูงอินสต้�-กริพ มีมือจับย�งซิลิโคนที่เลื่อนขึ้นลงต�มต้องก�รได้เพื่อก�รจับ
ถนัดมือและไม่เจ็บ มือจับแน่นไม่ขยับเมื่อบีบเพียงเล็กน้อย

INSTA GRIP LEASH

4-FOOT DOUBLE HANDLE
TRAFFIC LEAD

2-DOG ADJUSTABLE COUPLER

Item#     Description   			 	 	 	 COLORS	|	ส	ี	 	 ปกติ	 	 สมาชิก
CO110A    3/8"W x 8-12"L (π‘È«)     g  g g g   fl200  fl179
CO110B    5/8"W x 10-14"L (π‘È«)    g  g g g   fl220   fl199
CO110C    3/4"W x 14-20"L (π‘È«)    g  g g g   fl255   fl229
CO110D    1"W x 18-26"L (π‘È«)     g  g g g   fl310   fl279

Item#     Description   			 	 	 	 COLORS	|	สี		 	 ปกติ	 สมาชิก
HN027A   3/8"W x 12-18" (นิ้ว)     g  g       ฿380  ฿335
HN027B    5/8"W x 18-24" (นิ้ว)    g  g       ฿460  ฿415
HN027C   3/4"W x 24"-30" (นิ้ว)    g  g       ฿530  ฿479
HN027D   1"W x 30"-38" (นิ้ว)     g  g       ฿670  ฿599

Item#    Width | คว�มกว้�ง   		COLORS	|	ส	ี	 	 	 ปกติ	 สมาชิก
LD110A   3/8" | 3/8 π ‘È«        g  g g g     fl185 fl165
LD110B   5/8" | 5/8 π ‘È«         g  g g g     fl230 fl209
LD110C   3/4" | 3/4 π ‘È«        g  g g g     fl265 fl235
LD110D   1" | 1 π ‘È«          g  g g g     fl460 fl415

Item#     Description   			 	 	 	 COLORS	|	ส	ี	 	 ปกติ	 สมาชิก
CO066A   3/8"W x 8-10"L (π‘È«)    g  g       ฿260 ฿235
CO066B   5/8"W x 10-14"L (π‘È«)    g  g       ฿310 ฿279
CO066C   3/4"W x 14-20"L (π‘È«)    g  g       ฿360 ฿325
CO066D   1"W x 18-26"L (π‘È«)     g  g       ฿480 ฿429

Item#    Description   			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 COLORS	|	สี	 ปกติ	 สมาชิก
LD029A   1éx4 Feet | °«â“ß 1 π ‘È« ¬“« 4 øÿµ    g  g   fl570  fl515
LD029B   1éx6 Feet | °«â“ß 1 π ‘È« ¬“« 6 øÿµ    g  g   fl680  fl615

Item#  COLORS	|	สี		 	 ปกติ	 	 	 สมาชิก
CL031  g  g      fl420   fl379 

Item#  COLORS	|	สี		 	 ปกติ	 	 	 สมาชิก
LD031  g  g      fl570   fl515

A d j u s t a b l e 
Harness. ส�ยรัดอก
ไซส์ไรท์ ทำ�จ�กไนล่อนเนื้อ
นุ่ม สวมใส่ง่�ย ปรับขน�ด
ได้พอดีทุกส่วนด้วยก�รปรับ
เลื่อนที่หลัง หัวคลิบแข็งแรง
พิ เศษกระช�กไม่หลุดง่�ย 
สวมใส่ง่�ย ปรับขน�ดได้ม�ก

ส�ยจูงไนล่อนสีเรียบ เนื้อนุ่มคุณภ�พสูง ไม่เจ็บมือ เข้�ชุดกับปลอกคอ
ไนล่อนทุกรุ่น คว�มย�ว 4 ฟุต  มีหล�ยคว�มกว้�งให้เลือก

ส�ยจูงคู่ สำ�หรับจูงสุนัขสองตัวพร้อมกันเพื่อไม่ให้
สุนัขวนไปม�จนส�ยพันกัน สะดวก ประหยัดแรงและ
ประหยัดส�ยจูง ปรับได้ 24-36 นิ้ว

ส�ยจูงสองมือจับ เพื่อก�รควบคุมสุนัขให้รวดเร็วใน
กรณีจำ�เป็นโดยไม่เสียเวล�พันส�ยจูงกับมือ 4 ฟุต

NYLON COLLARS

Item#     Description   			 	 	 	 COLORS	|	สี		 	 ปกติ	 สมาชิก
CO060A   3/8"W x 12"L (นิ้ว)      g  g g g   ฿140 ฿129
CO061A   5/8"W x 14"L (นิ้ว)      g  g g g   ฿165 ฿149
CO061B   5/8"W x 16"L (นิ้ว)      g  g g g   ฿165 ฿149
CO062A   3/4"W x 18"L (นิ้ว)      g  g g g   ฿180 ฿165
CO063Z   1"W x 20"L (นิ้ว)       g  g g g   ฿275 ฿249
CO063A   1"W x 22"L (นิ้ว)       g  g g g   ฿275 ฿249

Item#     Description   			 	 	 	 COLORS	|	ส	ี	 	 ปกติ	 สมาชิก
CO065AA  1"W x 24"L (นิ้ว)       g  g       ฿350  ฿315
CO065A   1"W x 26"L (นิ้ว)       g  g       ฿350  ฿315

SINGLE-PLY
BELT BUCKLE

DOUBLE-PLY
BELT BUCKLE

ADJUSTABLE 
TUFF COLLAR

No! Slip

ไนล่อน 2 ชั้น
แข็งแรงพิเศษ

Adjustable Sili-
cone grip slides 
up and down for 
perfect control

A B C D

ปลอกคอหัวเข็มขัด แข็งแรง 
เหม�ะกับสุนัขขน�ดใหญ่ แรง
กระช�กม�ก ไนล่อนสองชั้น

ปลอกคอโนสลิบ ออกแบบสำ�หรับ
ป้องกันสุนัขถอยหลังถอดปลอกคอ
หลุดขณะจูง 

ปลอกคอหัวคลิบพล�สติก ปรับขน�ด
ได้ม�ก เหม�ะกับลูกสุนัขกำ�ลังโตและ
สุนัขที่ถอดปลอกคอบ่อย

A C

D
B

ปลอกคอหัวเข็มขัด แข็งแรง 
เหม�ะกับสุนัขที่โตแล้ว แรง
กระช�กม�ก ไนล่อนชั้นเดียว

SINGLE-PLY COLLARS | ปลอกคอหัวเข็มขัด ชั้นเดียว ADJUSTABLE TUFF | ปลอกคอหัวคลิบ ปรับขน�ดได้ม�ก

NO SLIP COLLARS | ปลอกคอ โนสลิบ กันสุนัขหลุด
DOUBLE-PLY COLLARS | ปลอกคอหัวเข็มขัด สองชั้น

4-FOOT BASIC NYLON LEASH 

Adjustable 
24"-36"



Item#       Description   			 	 	 	 	 	 	 	 ปกติ	 สมาชิก
LD053GRW     6' | 6 ฟุต              fl650 fl585

Remington Rope Lead.
ส�ยจูงเส้นกลมทำ�จ�กเชือกแข็งแรงแต่นุ่มมือ ไม่ทำ�ให้เจ็บหรือบ�ดมือเวล�
สุนัขกระช�ก มีสองสีให้เลือกดังภ�พ (กรุณ�ระบุเมื่อสั่งซื้อ)

SOR

GRW

COLLARS | ปลอกคอ
CO086A  5/8 π‘È« x 16 π‘È«    fl690  fl619
CO086B  3/4 π‘È« x 18 π‘È«    fl760  fl689
CO086C  3/4 π‘È« x 20 π‘È«    fl760  fl689
CO086D  1 π‘È« x 22 π‘È«    fl950  fl859
CO086E  1 π‘È« x 24 π‘È«    fl950  fl859
LEADS | สายจูง
(1) LD087   3/4 π‘È« x 4 Feet øÿµ fl1,000 fl899
(2) LD033   1/4 π‘È« x 6ft øÿµ   fl580  fl529
(3) LD086   3/4 π‘È« x 6 ft øÿµ   fl1,500 fl1,349

Item#       Description   			 	 	 	 	 	 	 	 ปกติ	 สมาชิก
CO026D     3/8"  x 16"(π‘È«)           fl155 fl139
CO026E     3/8"  x 18"(π‘È«)            fl155 fl139
CO026F     3/8"  x 20"(π‘È«)           fl155 fl139
CO026G     3/8"  x 22"(π‘È«)            fl155 fl139
 

TO023   (1) 20" Dome Stake | เส�ปัก™π ‘¥‚¥¡ (ดินปกติ) 20 π ‘È« fl450 fl405 
TO024   (2) 17" Spiral Stake | เส�ปัก™π‘¥‡°≈ ’¬« (ดินทร�ย) 17 π‘È« fl300 fl269
TO021A   (3) Poly Tieout 5/32" x 10 feet | เชือกล่�ม รุ่นบ�ง 10 øÿµ  fl220 fl199
TO021B   (3) Poly Tieout 3/8"x 10 feet | เชือกล่�ม รุ่นหน� 10 øÿµ fl449 fl395
TO022A    (4) Cable Tieout Medium  | ส�ยเคเบิ้ล 10 øÿµ สπ—¢°≈“ß fl490 fl439
TO022B   (4) Cable Tieout Heavy | ส�ยเคเบิ้ล 10 øÿµ สÿπ—¢„À≠à fl600 fl539 
TO025A   (5) Chain Tieout 2mm x 10' | โซ่ล่�ม 2 ¡¡. x 10 øÿµ fl160 fl145 
TO025B   (5) Chain Tieout 2.5 mm x 10' | โซ่ล่�ม 2.5 ¡¡. x 10 øÿµ fl230 fl209
TO025C  (5) Chain Tieout 2.5 mm x 15 | โซ่ล่�ม 2.5 ¡¡. x 15 øÿµ  fl310 fl279

Latigo Leather
Collars & Leads

TITAN Tieouts and stakes.

Round Nylon Choke Collars.

Super soft choke col-
lars for gentler han-
dling and training.

(3) 
Twisted 
Lead 6ft

(2) Show Lead 6ft
(chrome snap)

(1)For
sandy 
soil

(3)Braided Poly 
tieout.

(4)Cable 
tieout.

(5)Weather-
Resistance 

tieout

(2)For 
normal 

soil

Rounded Collars will not 
mat hair or irritate skin.

(1) Lead 4ft

ปลอกคอหนังแท้ล�ติโก้ ใช้หนังวัว
คัดพิเศษที่หรูหร�มีระดับ ปลอกคอ
ม้วนกลมไม่ระค�ยเคืองคอและไม่ทำ�
ให้ขนพันกันในสุนัขขนย�ว อุปกรณ์
เสริมทองเหลืองไม่ขึ้นสนิม (ยกเว้น
ส�ยจูงประกวด LD033)

อุปกรณ์ล่�มสุนัขชนิดปักดิน ช่วยให้โซ่ล่�มหมุนได้ 360 องศ�โดยไม่พันกัน และ
อุปกรณ์ล่�มอ�ยุยืนย�วขึ้น มีโซ่ล่�มให้เลือก 3 ชนิด คือ (3)ชนิดเชือกถักนำ้�หนัก
เบ� (4)ชนิดเคเบิ้ล สำ�หรับสุนัขแรงดึงม�ก (5) ชนิดโซ่ทนท�นต่อดินฟ้�อ�ก�ศ

ปลอกคอไนล่อนเส้นกลม สำ�หรับฝึก เพิ่มคว�มนุ่มนวลให้กับก�รตักเตือนที่ไม่เห
มือนโซ่ นุ่ม และไม่ดึงขนในสุนัขขนย�ว

Full, top 
grain 

leather 
with brass 
hardware

Light
wegiht

Super
Strength

Chew
Resistance



สั่งสินค้า โทร: 0-2212-9172  9.00น. - 19:00น. (จันทร์ - เสาร์)  11.00 - 19.00น. (อาทิตย์)

ปลอกคอ สายจูง | 36 | COLLARS & LEADS

Item#     Description                Color/สี  ª°µ‘ ส¡“™‘°
LD291ORA  13mm x 72" (นิ้ว)             g ฿620 ฿589
LD291CAM  13mm x 72" (นิ้ว)             g ฿620 ฿589

Item#     Description             Color/สี   ª°µ‘ ส¡“™‘°
CO512A   Collar /ปลอกคอ 3/8" X 8-12" (นิ้ว)  PIN,CHE,BLU ฿125 ฿119
CO512B   Collar /ปลอกคอ 5/8" X 10-16" (นิ้ว)   PIN,CHE,BLU ฿180 ฿169
CO512C   Collar /ปลอกคอ 3/4" X 14-20" (นิ้ว) PIN,CHE,BLU ฿190 ฿179
CO512D   Collar /ปลอกคอ 1" X 16-26" (นิ้ว)  PIN,CHE,BLU ฿210 ฿199
LD512    Leash/ ส�ยจูง 1" X 6' (ย�ว 6 ฟุต)  PIN,CHE,BLU ฿500 ฿475

Item#    Description             Color/สี   ª°µ‘ ส¡“™‘°
CO510B  Collar /ปลอกคอ 3/4" X 14-20" (นิ้ว) PIN/DOT/GRA/BRO ฿150 ฿129
CO510C  Collar /ปลอกคอ 1" X 16-26" (นิ้ว)  PIN/DOT/GRA/BRO ฿180 ฿149
LD516   Leash/ ส�ยจูง 1.25" X 4' (6 ฟุต)  PIN/DOT/GRA/BRO ฿220 ฿199

Item#     Description             Color/สี   ª°µ‘ ส¡“™‘°
CO591A   Collar /ปลอกคอ 3/8" X 12" (นิ้ว)   g g  ฿520 ฿489
CO591B   Collar /ปลอกคอ 5/8" X 14" (นิ้ว)   g g  ฿630 ฿595
CO591C   Collar /ปลอกคอ 3/4" X 16" (นิ้ว)   g g  ฿840 ฿789
CO591D   Collar /ปลอกคอ 3/4" X 18" (นิ้ว)   g g  ฿940 ฿889
CO591E   Collar /ปลอกคอ 1" X 20" (นิ้ว)    g g  ฿1,150 ฿1,089
CO591F   Collar /ปลอกคอ 1" X 22" (นิ้ว)    g g  ฿1,260 ฿1,189

Item#     Description             ª°µ‘  ส¡“™‘°
CO291A   1" x 14"-22" (นิ้ว)            ฿390 ฿369
CO291B   1" x 20"-28" (นิ้ว)            ฿420 ฿399

Mix & Match collars and leashes. 2-sided leash to match with two stylish 
collars. ชุดปลอกคอและส�ยจูง มิกซ์แอนด์แมทช์ ส�ยจูงกลับด้�นได้ให้เข้�คู่กับปลอกคอ
โทนสีเดียวกันที่มีให้เลือกสีละสองแบบ เพื่อเปลี่ยนล�ยให้ไม่จำ�เจ 

Top Paw Sublimated Collection. ชุดปลอกคอและส�ยจูง ซับไบลเมทเต็ท ส�ยจูง
กลับด้�นได้ สีสันสดใส นำ้�หนักเบ�

Bling Leather dog collar. This beautifully designed collar features daz-
zling bling detailing that's sure to turn heads. Available in complementary 
color pairings for the consummate. ชุดปลอกคอหนังแท้ประก�ยเพชร ทำ�จ�กหนัง
เนื้อดี ประดับเพชรเทียมรอบเส้น เพิ่มคว�มหรูหร�ให้กับปลอกคอธรรมด� มีสองสีให้เลือก

High quality orange TPU coated 
collar. Prevents odor build-up with 
waterproof property. Great for 
swimming and bathing.  ปลอกคอกัน
นำ้�คุณภ�พสูง เคลือกด้วยย�ง TPU แข็งแรง 
ไม่เก็บกลิ่นเหม็น เหม�ะสำ�หรับสุนัขที่ว่�ยนำ้�
บ่อยหรือใช้ใส่เวล�อ�บนำ้�

Ruff Maxx slip leash. Features soft, durable rope with 
leather stitch covers. Gentle on your hand and prevents 
the dog from backing out of a collar. Available in orange 
and black. ส�ยจูงเชือกเนื้อนุ่มจ�ก รัฟ แมกซ์ ทำ�จ�กเชือกแข็งแรงเส้นกลม
ที่ไม่เจ็บมือ หุ้มที่รอยต่อด้วยหนังที่ดูมีระดับ ส�ยจูงออกแบบให้สวมที่คอสุนัขได้
ทันทีโดยไม่ต้องใช้ปลอกคอ ยิ่งสุนัขดึงยิ่งรัด ป้องกันก�รกระช�กหรือก�รถอย
หลังหลุดจ�กปลอกคอ มีสีส้มและสีดำ�ให้เลือก

 PIN 

 CHE 

BLU 

Stainless Steel ID Tag*
ªÈ“¬™ ◊ ËÕÀâÕ¬§Õส‡µπ‡≈สæ√ âÕ¡Àà«ß‡°’Ë¬«ª≈Õ°§Õ √ —∫สั่ß 
∑”„™â‡«≈“ª√–¡“≥ 10 «—π „™â·°–ส≈—°™◊ËÕ¿“…“Õ—ß°ƒ…
·≈–À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 1 À¡“¬‡≈¢
Item#   Description      ปกติ  สม�ชิก
CA221   Bone |  °√–¥Ÿ°    fl299  fl259
CA222   Round | ‡À√’¬≠   fl299  fl259

*Engravings are in English 
only with 2 lines maximum.  
Takes approx. 10 days.

Item#   Description         ปกติ  สม�ชิก
CA037   ID TAG | ป้�ยชื่อ      fl220  fl199

Reflective ID TAG. Waterproof, 100% brass 
identification tags. ป้�ยชื่อสุนัขสะท้อนแสงในเวล�กล�ง
คืน ทำ�จ�กทองเหลืองแท้ กันนำ้� กันสนิม เขียนชื่อได้เองด้�น
หลัง พร้อมห่วงสำ�หรับเกี่ยวที่ทนท�น ถอดเปลี่ยนง่�ย ไม่หลุด
เมื่อกระช�ก

Item#	 Description	 	 	 ปกติ	 สมาชิก
CA346GRE Green | สีเขียว   ฿540 ฿479
CA346ORA Orange | สีส้ม   ฿540 ฿479

Nite Ize® SpotLit LED Collar 
Lights. Press once for a steady 
glow, twice for continuous flash 
— and you not only help keep 
your pet safe, you’ll also be able 

to identify him clearly from a distance when he’s off leash.
จี้ห้อยคอติดไฟ LED ที่ช่วยให้คุณและคนขับรถบนถนนมองเห็นสุนัขได้จ�กระยะไกล เพิ่ม
คว�มปลอดภัยในเวล�พลบคำ่� และยังทำ�ให้คุณมองเห็นสุนัขได้ง่�ยในย�มวิก�ล ส�ม�รถปรับ้
ให้มีแสงไฟตลอดหรือให้ไฟกระพริบได้เพียงบีบที่จี้ต�มจังหวะ

PIN 

GRA BRO 

DOT



CO572ARA  PURPLE 8"  fl150 fl139

CO105SBP 12"  fl220 fl199

CO571BAN  Bandana  8"  fl170 fl159

CO578RED  VELVET  8"-12"  fl180 fl159

CO577TEA   PLAID TEAL / สีเขียว 8"    ฿150   ฿139
CO577YEL   YELLOW / สีเหลือง 8"     ฿150   ฿139
CO577NK    PINK / สีชมพู 8"        ฿150   ฿139

CO570RED   Red Bling / สีแดง 8"     ฿160   ฿149
CO570BLU   Blue Bling / สีนำ้�เงิน 8"    ฿160   ฿149
CO570BLA   Black Bling / สดำ� 8"     ฿160   ฿149

CO112BLU  Blue  8"-12"  fl265 fl239

CO111ZPK Pink Zebra  8"-12" fl265 fl239

CO572BAN  BANDANA 8"   fl150 fl139

CO105DSL 12"  fl220 fl199 CO105SBB 12"  fl220 fl199

CO571DEL  Delicious 8"  fl170 fl159

CO578YEL  Reflective  8"-12"  fl100 fl85

CO112GLD  Silver  8"-12"  fl265 fl239 CO112PNK  Silver  8"-12"  fl265 fl239

CO111LEB  Blue Leopard  8"-12" fl265 fl239

CO572POS  POSH  8"   fl150  fl139

CO105CBY  12"  fl220 fl199

CO571POS  Posh 8"    fl170 fl159

CO578BLU Cupcake  8"-12"  fl120 fl99

CO112RED  Red  8"-12"  fl265 fl239

CO111TIG  Tiger  8"-12" fl265 fl239

ปลอกคอลายถัก เรืองแสงในเวลากลางคืน

ปลอกคอริบบิ้นลายถัก

ปลอกคอวิสเกอร์ ซิตี้

ปลอกคอแฟชั่น ปลอกคอยาง
ยืดประดับเพชร

ปลอกคอแฟชั่นหัวเข็มขัดมียางยืดทดแทนหัวคลิบนิรภัย

ปลอกคอแฟชั่นหัวเซฟตี้ประดับเพชรเม็ดใหญ่ สายประกายเพชร

ปลอกคอหัวเซฟตี้ สายทำาจากวัสดุคล้ายหนังกลับ เกาแล้วไม่ติดเล็บแมว

Safety Cat Collars feature breakaway buckles designed 
to release when the cat's collar gets caught, allowing the 
cat to slip free. ปลอกคอนิรภัยสำาหรับแมว ออกแบบให้ปลอกคอ
สามารถหลุดออกได้เมื่อเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทำาให้แมวที่มักชอบมุด
เข้าที่แคบไม่ติดจนออกไม่ได้

Snag-proof elastics

Diamond Buckle.



ขนม | 81 | TREATS

ยอดสั่งซ้อ
Total

ไม่มีสินค้าช้นใหญ่*
Without Oversized Items*

มีสินค้าช้นใหญ่*
With Oversized Items*

< 500 รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

฿500 - ฿899 ฿79 ฿79

฿900 - ฿1,499 ฿59 ฿79
1,500 - 2,499 ฟร | FREE ฿59
> 2,500 ฟร | FREE ฟร | FREE

ยอดสั่งซ้อ
Total

สินค้าทั้งหมดไม่เกิน 4 กก. (ไปรษณีย์)
Orders less than 4 kg. (Postal Service)

สินค้าทั้งหมดเกิน 4 กก. (บ. ขนส่ง)
Orders over 4 kg (Courier Service)

< 500 รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

฿500 - ฿1,199 ฿59 Please Call | กรุณาสอบถาม

฿1,200 - ฿1,899 ฿79 Please Call | กรุณาสอบถาม

> 1,900 ฿99 Please Call | กรุณาสอบถาม

* สินค้าชิ้นใหญ่ รวมถึง อาหารหรือขนม
ยกลังทุกชิ้น และอาหารทุกชนิดที่บรรจุ
เกิน 6 กก. ต่อถุง
* Oversized Items include: All mas-
tercase orders and dog or cat food 
over 6 kg. package

หมายเหตุ|NOTE: สินค้าตำ่ากว่า 4 กก. จัดส่งทางไปรษณีย์ (พัสดุธรรมดา) สินค้าเกิน 4 กก. จัดส่งทางขนส่ง เก็บค่าส่งปลายทางหรือต้นทางตามต้องการ 
และมีค่าบรรจุหีบห่อพิเศษ 20 บาท ต้องการส่ง EMS กรุณาสอบถามค่าจัดส่งเพิ่มเติม 
* Orders < 4 kg. are shipped via regular postal service, orders > 4 kg. are shipped via courier service with ฿20 packaging fee. Delivery fee 
for couriers are calculated according to the size of your order. For EMS service please call for quotaton.

หมายเหตุ|NOTE: กรณีลูกค้าไม่รับสินค้าทั้งหมดเมื่อพนักงานส่งไปถึงแล้ว มีค่าเสียเวลา 200 บาท ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตปริมณฑล ดอนเมือง พุทมณฑล
สาย 1-4 ทวีวัฒนา สายใหม ลาดกระบัง คลองสามวา อยู่นอกเขตจัดส่งปกติ มีค่าบริการพิเศษ 120-200 บาท (กรุณาสอบถาม) 
฿200 fee applies for rejection of the entire order upon delivery. Customers living in other provinces surrounding Bangkok and those in the fol-
lowing districts: Saimai, Don Muang, Kongsamwa, Ladkrabang, Taweewattana, Puttamonthol 1-4 special delivery fee (฿120-฿200) applies. 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.จันทน์
บจก. ชามู ชามู
ShamuShamu Co.,Ltd.
Account #: 715-2-26868-2
Chan Road Branch

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถ.จันทน์
บจก. ชามู ชามู
ShamuShamu Co.,Ltd.
Account #: 031-275753-9
Chan Road Branch

ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถ.จันทน์
วรยุทธ แซ่จง
Worayuth Saechueng
Account #: 133-5-17786-9
Chan Road Branch

CASH | เงนสด

CREDIT CARD | บัตรเครดิต


