
Item#  Description ปกติ สมาชิก
DF791A  340 g | 340 กรัม ฿225 ฿213
DF791B  2 Kg | 2 กก. ฿1,050 ฿995
DF791C  6 Kg | 6 กก. ฿2,300 ฿2,185
DF791D  11.4 kg | 11.4 กก. ฿3,650 ฿3,459

Item#  Description ปกติ สมาชิก
DF792A  340 g | 340 กรัม ฿225 ฿213
DF792B  2 Kg | 2 กก. ฿1,050 ฿995
DF792C  6 Kg | 6 กก. ฿2,300 ฿2,185
DF792D  11.4 kg | 11.4 กก. ฿3,650 ฿3,459

Item#  Description ปกติ สมาชิก
DF797A  340 g | 340 กรัม ฿240 ฿228
DF797B  1.8 Kg | 1.8 กก. ฿990 ฿939
DF797C  5.4 Kg | 5.4 กก. ฿2,300 ฿2,185

Item#  Description ปกติ สมาชิก
DF798A  340 g | 340 กรัม ฿255 ฿242
DF798B  1.8 Kg | 1.8 กก. ฿1,080 ฿1,025
DF798C  5.4 Kg | 5.4 กก. ฿2,400 ฿2,279

Item#  Description ปกติ สมาชิก
DF794A  340 g | 340 กรัม ฿225 ฿213
DF794B  2 Kg | 2 กก. ฿1,050 ฿995
DF794C  6 Kg | 6 กก. ฿2,300 ฿2,185
DF794D  11.4 kg | 11.4 กก. ฿3,650 ฿3,459

Item#  Description ปกติ สมาชิก
DF793A  340 g | 340 กรัม ฿240 ฿228
DF793B  2 Kg | 2 กก. ฿1,150 ฿1,089
DF793C  6  Kg | 6 กก. ฿2,500 ฿2,375
DF793D  11.4 kg | 11.4 กก. ฿3,950 ฿3,749



สั่งสินค้า โทร. 0-2212-9172 9.00น.- 19.00น. (จันทร์-เสาร์) 11.00น. - 19.00น. (อาทิตย์)
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สูตรฮาร์ทแลนด์ช้อยส์ ไร้ธัญพืช ไร้กลูเตน ทำาจากเนื้อไก่และมัน
ฝรัง่ พรอ้มสว่นผสมชวีจติรวมถงึผกัและผลไมเ้ชน่ แครอท ถัว่ลนัเตา  
บลูเบอร์รี่ ผักขม แครนเบอร์รี่ แอ๊ปเปิ้ล เพิ่มนำ้ามันแฟลกซีดบำารุง
ขน และแอลคาร์นีทีนที่ช่วยเผาผลาญไขมันให้เป็นพลังงานไม่สะสม 
โปรตีน 24% ไขมัน 14% ทานได้ทุกอายุทั้งลูกสุนัขและสุนัขโต

สตูรเบย์์ไซด ์เซเลคท ์ไรธ้ญัพชื ไรก้ลเูตน ทำาจากปลาเนือ้
ขาวและมนัฝรัง่ ไมม่สีว่นผสมของเนือ้ไก ่(สำาหรบัสนุขัแพ้
ไก)่ พรอ้มสว่นผสมชวีจติรวมถงึผกัและผลไมเ้ชน่ แครอท 
ถั่วลันเตา  บลูเบอร์รี่ ผักขม แครนเบอร์รี่ แอ๊ปเปิ้ล เพิ่ม
นำา้มนัแฟลกซดีบำารงุขน และแอลคารน์ทีนีทีช่ว่ยเผาผลาญ
ไขมันให้เป็นพลังงานไม่สะสม  โปรตีน 23% ไขมัน 14% 
ทานได้ทุกอายุทั้งลูกสุนัขและสุนัขโต

สูตรลูกสุนัขตำ้ากว่า 1 ปี ทำาจากเนื้อไก่และข้าวกล้อง 
ไม่มีส่วนผสมของข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี หรือ by-
product ที่สุนัขแพ้ง่าย พร้อมส่วนผสมชีวจิตรวมถึงผัก
และผลไม้เช่น แครอท ถั่วลันเตา  บลูเบอร์รี่ ผักขม แค
รนเบอร์รี่ แอ๊ปเปิ้ล เพิ่มนำ้ามันแฟลกซีดบำารุงขน และแอล
คาร์นีทีนที่ช่วยเผาผลาญไขมันให้เป็นพลังงานไม่สะสม 
มี DHA บำารุงสมองและสายตา โปรตีน 30% ไขมัน 20% 

สตูรสนุขัพนัธุ์ใหญ ่ทำาจากเนือ้ไกแ่ละขา้วกลอ้ง ไมม่สีว่นผสมของ
ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี หรือ by-product พร้อมส่วนผสม
ชีวจิตรวมถึงผักและผลไม้เช่น แครอท ถั่วลันเตา บลูเบอร์รี่ ผัก
ขม แครนเบอร์รี่ แอ๊ปเปิ้ล เพิ่มนำ้ามันแฟลกซีดบำารุงขน และแอล
คารน์ทีนีทีช่ว่ยเผาผลาญไขมนัใหเ้ปน็พลงังานไมส่ะสม เพิม่กลโูค
ซามนีและคอนโดรอตินิ บำารงุขอ้กระดกู สตูรลกูสนุขั โปรตนี 26% 
ไขมัน 14% สูตรสุนัขโต โปรตีน 23% ไขมัน 13% 

สูตรสุนัขโตที่ต้องการโปรตีนและไขมันตำ่าหรือสุนัขสูงอายุ 7 ปี ขึ้นไป 
ทำาจากเนื้อไก่และข้าวกล้อง ไม่มีส่วนผสมของข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าว
สาลี หรือ by-product พร้อมส่วนผสมชีวจิตรวมถึงผักและผลไม้เช่น 
แครอท ถั่วลันเตา บลูเบอร์รี่ ผักขม แครนเบอร์รี่ แอ๊ปเปิ้ล เพิ่มนำ้า
มันแฟลกซีดบำารุงขน และแอลคาร์นีทีนที่ช่วยเผาผลาญไขมันให้เป็น
พลังงานไม่สะสม เพิ่มกลูโคซามีนและคอนโดรอิติน บำารุงข้อกระดูก 
โปรตีน 21% ไขมัน 12% 

สูตรสุนัขทุกอายุ ทำาจากเนื้อไก่และข้าวกล้อง ไม่มีส่วน
ผสมของข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี หรือ by-product 
ที่สุนัขแพ้ง่าย พร้อมส่วนผสมชีวจิตรวมถึงผักและผลไม้
เช่น แครอท ถั่วลันเตา  บลูเบอร์รี่ ผักขม แครนเบอร์
รี่ แอ๊ปเปิ้ล เพิ่มนำ้ามันแฟลกซีดบำารุงขน และแอลคาร์นีที
นที่ช่วยเผาผลาญไขมันให้เป็นพลังงานไม่สะสม  โปรตีน 
26% ไขมัน 15% 

Item# Description  ปกติ  สมาชิก
DF927A 2.5 kg | 2.5 กก.  ฿790 ฿749
DF927B 12 kg | 12 กก.  ฿2,750 ฿2,609

Item# Description  ปกติ  สมาชิก
DF926A 2.5 kg | 2.5 กก.   ฿790 ฿749
DF926B 12 kg | 12 กก.   ฿2,750 ฿2,609

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF922A 2.5 kg | 2.5 กก.  ฿690 ฿655
DF922B 12 kg | 12 กก.  ฿2,660 ฿2,519

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF924A 2.5 kg | 2.5 กก.  ฿690 ฿655
DF924B 12 kg | 12 กก.  ฿2,660 ฿2,519

DF923A Large Breed Puppy 2.5 kg | ลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ 2.5 กก.  ฿690 ฿655
DF923B Large Breed Puppy 12 kg | ลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ 12 กก.  ฿2,600 ฿2,519
DF925A Large Breed Adult 2.5 kg | สุนัขโตพันธุ์ใหญ่ 2.5 กก.  ฿690 ฿655
DF925B Large Breed Adult 12 kg | สุนัขโตพันธุ์ใหญ่ 12 กก.  ฿2,660 ฿2,519

Item# Description  ปกติ  สมาชิก
DF928A 2.5 kg | 2.5 กก.  ฿690 ฿655
DF928B 12 kg | 12 กก.  ฿2,660 ฿2,519

All life stages, grain free, 
gluten-free, chicken meal & 
potato. 

All life stages, grain-free, 
gluten-free, chicken-free 
white fish meal & potato. 

Puppy Chicken Meal & Brown Rice. 
Made without corn, wheat, soy or 
by-product.

Large Breed Puppy & Adult 
Chicken Meal & Brown Rice. 
Made without corn, wheat, soy 
or by-product.

Adult/Mature Chicken Meal & Brown Rice. 
Made without corn, wheat, soy or by-product.

Chicken Meal & Brown Rice. 
Made without corn, wheat, soy 
or by-product.

โปรแพค๊อลัตเิมทส ์อาหารสนุขัเกรดซปุเปอรพ์รเีมีย่มจากสหรฐัอเมรกิา ใช้
วัตถุดิบคุณภาพสูง ไม่มี by-product ข้าวโพด ถั่วเหลือง หรือ ข้าวสาลี 
พร้อมผักและผลไม้ที่ช่วยบํารุงสุขภาพและป้องกันโรคในทางชีวจิต เพิ่ม
กรดไขมันบํารุงขนและวิตามินอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้สุนัขมีสุนขภาพดี
อายุยืนยาว ไร้โรคภัยที่สุด

aMade in USA
aNo corn, soy, wheat, or by-product
aAll Natural. No Preservatives.
aWith blueberries, cranberries, spinach, peas,     
      carrots etc.
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สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์(ยังไม่ได้แกะ) พร้อมใบเสร็จ ภายใน 7 วัน ได้ที่ร้านเท่านั้น

Chicken & Oats. Chicken based for-
mula with Oats, organic grain quinoa and 
mixed vegetable (carrot, broccoli, peas, 
tomato, celery, spinach etc.) For strong 
muscles and beautiful coat. สูตรเนื้อไก่และข้าว

Trout & Sweet Potato. Poultry-
free Trout and herring meal formula 
for dogs allergic to chicken. With 
flaxseed oil for great skin and coat. 
Smaller kibbles are accommodates 
for both large and small breeds. สูตร
เนื้อปลา สำาหรับสุนัขแพ้เนื้อไก่หรือเนื้อวัว ใช้ส่วน
ผสมของเนื้อปลาเทราท์และปลาเฮอร์ริ ่ง พร้อม
กรดไขมันโอเมก้าจาก Grape Seed Oil ที่ช่วยให้
ขนสวยเงางาม 

Super premium, holistic dog food made in 
USA. Formulated for dogs of all life stages and 
dogs with food allergies. A holistic approach 
focuses on preventing diseases with the 
use of high quality, allergen-free, organic, 
human-grade ingredients carefully chosen and 
meticulously cooked. Top quality vitamins and 
minerals for good health and superior skin and 
coat condition. Extends your dog’s life with the 
use of herbs extracts that boost the immune 
system and delay diseases that come with old 
age in the long run. NEW Grain-Free Formulas!

อาหารสุนัขเกรดซุปเปอร์พรีเมี่ยม พินนาเคิ่ล ผลิตจากส่วนผสม 
ออร์แกนิคไร้สารเคมี ทางเลือกแห่งอาหารชีวจิตใหม่ที่ช่วยป้องกันการ 
เกิดโรคและช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ขนสวยเป็นเงางาม พร้อมกําจัด 
ส่วนผสมที่มักทําให้สุนัขแพ้จึงเหมาะกับสุนัขที่มีอาการแพ้อาหารต่างๆ 
มีผื่นคัน และมีอาการขนร่วง ด้วยคุณค่าที่อัดแน่นและวิตามินและแร่ธาตุ 
ในปริมาณเหมาะสม ทําให้ใช้ได้กับลูกสุนัข สุนัขโต ทุกอายุ ทุกสาย 
พันธุ์ เพียงให้ปริมาณที่แตกต่างกัน ยืดอายุให้กับสุนัขของคุณด้วย 
ส่วนผสมของสมุนไพรที่ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานโรค ชะลอการเสื่อม 
ของอวัยวะต่างๆในระยะยาว ให้คุณมั่นใจว่าได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับสุนัข 
ของคุณทุกวัน

Duck & Potato. Delicious duck-
based meal with limited and easy to 
digest ingredients for dogs with sen-
sitive stomach and skin. สูตรเนื ้อเป็ด

Salmon & Potato.  
Grain free formula with Salmon, 
from the Pacific Northwest, potato, 
pumpkin, and organic quinoa seed. 
สูตรปลาซัลมอนจากแปซิฟิคนอร์ทเวสท์ อุดมไป
ด้วยโปรตีนและกรดไขมันบำารุงขน สูตรไร้ธัญพืช 
โปรตีนจากเนื้อสัตว์สูง พร้อมส่วนผสมของมันฝรั่ง 
ฟักทอง ฯลฯ

Turkey & Potato.  
Grain free formula with Turkey and 
potato, pumpkin, and organic qui-
noa seed.  สูตรไก่งวง และ มันฝรั่ง โปรตีน
คุณภาพสูงจากเนื้อไก่งวงส่วนที่ดีที่สุด สูตรไร้
ธัญพืช อุดมไปด้วยกรดไขมันบำารุงขน พร้อมส่วน
ผสมของมันฝรั่ง ฟักทอง ฯลฯ

และมันฝรั ่ง มีส ่วนผสมของข้าวโอ๊ต น้ ำามัน 
Flaxseed, Quinoa Seed เหมาะสำาหรับสุนัขที่ย่อย
อาหารได้ไม่ดี หรือเป็นอีกทางเลือกให้กับสุนัขที่มี
อาการแพ้เนื้อไก่หรือเนื้อวัว

โอ๊ต มีส่วนผสมของ มันฝรั่ง มะเขือเทศ บร๊อคโคลี่ 
และผักต่างๆที่มีประโยชน์ ต่อสุขภาพพร้อมน้ำามัน
บำารุงขนกรดไขมันโอเมก้า สกัดจาก Grape Seed Oil 
ที่ช่วยให้ขนสวยและ ยังรักษาโรคผิวหนังได้

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF432A Chicken  1.8 kg I ไก่ 1.8 กก. ฿780 ฿741
DF432X Chicken 5.45 kg I ไก่ 5.45 กก. ฿1,900 ฿1,805
DF432B Chicken  10.9 kg I ไก่ 10.9 กก. ฿3,150 ฿2,992
CF435 Chicken Canned 369g  I เนื้อไก่ กระป๋อง 369 ก. ฿120 ฿114

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF437A Grain free Salmon  1.81 kg I ซัลมอน  1.81 กก. ฿880 ฿836
DF437B Grain free Salmon  5.44 kg I ซัลมอน 5.44 กก. ฿2,050 ฿1,947
DF437C Grain free Salmon  10.88 kg I ซัลมอน  10.88 กก. ฿3,480 ฿3,306
CF438 Salmon Canned 369g  I รสซัลมอน กระป๋อง 369 ก. ฿120 ฿114

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF436A Grain free Turkey  1.81 kg I ไก่งวง  1.81 กก. ฿780 ฿741
DF436B Grain free Turkey  5.44 kg I ไก่งวง 5.44 กก. ฿1,900 ฿1,805
DF436C Grain free Turkey  10.88 kg I ไก่งวง  10.88 กก. ฿3,150 ฿2,992
CF439 Turkey Canned 369g  I รสไก่งวง กระป๋อง 369 ก. ฿120 ฿114

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF431A Trout  1.8 kg I ปลาเทราท์  1.8 กก. ฿880 ฿836
DF431X Trout  5.45  kg I ปลาเทราท์  5.45  กก. ฿2,050 ฿1,947
DF431B Trout  10.9 kg I ปลาเทราท์  10.9 กก. ฿3,480 ฿3,306
CF436 Trout Canned 369g  I ปลาเทราท์่ กระป๋อง 369 ก. ฿120 ฿114

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF433A Duck  1.8 kg I รสเป็ด   1.8 กก. ฿880 ฿836
DF433X Duck  5.45  kg I รสเป็ด  5.45  กก. ฿2,050 ฿1,947
DF433B Duck  10.9kg I รสเป็ด 10.9 กก. ฿3,480 ฿3,306
CF437 Duck Canned 369g  I รสเป็ด กระป๋อง 369 ก. ฿120 ฿114
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Adult All Breed Fish & Potato

Puppy All Breed
Lamb & Rice

Puppy Large Breed
Chicken & Rice

Grain Free
Salmon

Grain Free Lamb

Adult Large Breed 
Chicken & Rice

Adult All Breed
Lamb & Rice

Rich in fatty acids that benefit adult dogs with skin and/or joint 
disease. Potato, oats and rice are good sources of energy, rich in 
vitamins and minerals, and are an easily digested carbohydrate 
source ideal for dogs with sensitive stomachs. อาหาร  
าหร า  ร อ า ร  อ อ า  า
า า อ  า อ าร ร รา า ร ห
ห  ารอ อ ร  ร าร ร อ

Provides digestible energy and essential 
nutrition for growing puppies with 
Australian lamb, emu oil, oats, and rice.

ร อ า าหร า   
า าร า าหร าร ร อ
 า อ าร ร รา

า ร ห ห  ารอ อ
ร  ร าร ร อ

Designed for large and giant breed 
puppies, who require controlled growth 
and dogs with skin and joint concerns. 

ร อ า  าหร ห
อา า า  อ  อ าร
าร ร  า อ รอ

รอ อ า อ อ า อ
าร ห  ารอ อ ร  
ร าร ร อ

Designed to support strong muscles and 
healthy bones in large and giant breed dogs. 
With added glucosamine and chondroitin that 
may aid joint health and emu oil. ร อ
า  ออ า อรอ ร า อ ร
ร ห  าร ร า

 อ รอ รอ า อ อ อ า
     าร า า  า

อ าร ร รา า ร ห ห  

High protein diet for dogs with grains 
allergies made with Australian pasture 
grazed lamb. Supplemented with 
vegetables, fruits and generous doses of 
omega oils. ร ร ร อ รร า  
ร  ห า าหร
อา าร อาหาร ร  ร
า อ าร ร รา า ร
ห ห  ารอ อ ร

Highly digestible protein diet for dogs 
with grains allergies made with salmon 
meal full of amino acids and iron for 
bone, muscle and heart health. ร

ร ร อ า อ  ห า าหร
อาหาร า  อ า อ า อ
า อ อ อ า  รอ

ร  า อ ห   

Australian free range lamb and rice formula. 
Rich in zinc, iron, vitamin B12, and Emu oil. 

ร า  อ า  
อ ออ ร รร า   ร

อ รา  า อ าร
ร รา า ร ห ห  ารอ
อ ร  ร าร ร อ

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF193A Fish & Potato 3 kg I รสปลาและมันฝรั่ง 3 กก. ฿890 ฿839 
DF193B Fish & Potato 10 kg I รสปลาและมันฝรั่ง 10 กก. ฿2,200 ฿2,059
DF193C Fish & Potato 20 kg I รสปลาและมันฝรั่ง 20 กก. ฿3,780 ฿3,590

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF190A 3 kg I 3 กก. ฿840 ฿789 
DF190B 10 kg I 10 กก. ฿2,130 ฿1,999
DF190C 20 kg I 20 กก. ฿3,400 ฿3,229

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF191B 10 kg I 10 กก. ฿2,130 ฿1,999
DF191C 20 kg I 20 กก. ฿3,400 ฿3,229

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF196A 2.5 kg I 2.5 กก. ฿1,125 ฿1,059
DF196B 7 kg I 7 กก. ฿2,600 ฿2,439
DF191C 20 kg I 20 กก. ฿4,800 ฿4,199

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF195A 2.5 kg I 2.5 กก. ฿1,125 ฿1,059
DF195B 7 kg I 7 กก. ฿2,600 ฿2,439
DF195C 20 kg I 20 กก. ฿4,800 ฿4,199

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF194C 20 kg I 20 กก. ฿3,400 ฿3,229

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF192A 3 kg I 3 กก. ฿780 ฿735 
DF192B 10 kg I 10 กก. ฿1,890 ฿1,769
DF192C 20 kg I 20 กก. ฿3,300 ฿3,135

Made in Australia



Kitten Chicken & Rice

Adult Grain Free
Chicken & Turkey

Adult
Lamb & Rice

Adult
Fish

Adult Grain Free
Duck & Fish

Formulated for growing kittens. High in emu oil for skin & coat health. 
Provides higher levels of energy, protein and essential vitamins and 
minerals for growth and activity levels. Easy to chew small kibble. 

ร อ า  าหร า  ร  า ร ร า
า าร าหร  า อ าร ร รา
า ร ห ห  ารอ อ ร  ร าร ร

อ

Australian hormone free chicken 
and turkey is fortified with vitamins, 
minerals and antioxidants for strong 
muscles, healthy bones and vitality. 
With emu oil for healthy skin and coat.

ร ร ร อ  าหร
า  อ อ อร

า ออ ร  า อ ร าร า
อ อ ร ร รา า อ ร

ร   า อ าร
ร รา า ร ห ห  าร

อ อ ร  ร าร ร
อ

Made with  highly digestible lamb 
meal rich with iron, zinc and vitamin 
B12 which may help boost vitality. 
The addition of yoghurt promotes 
healthy bone growth. With emu oil 
for healthy skin and coat.

ร อ า  าหร า
 ร รา

หรา า อ าร อ 
อ ร ห  
  อ าร

Made with  highly palatable, novel 
blend of fish and salmon with great 
flavor. Ideal for cats with sensitive 
stomachs. Rich in vitamins, minerals 
and emu oil for healthy skin and 
coat. Rich in omega 3 fatty acids for 
healthy skin and coat, we use oats 
and rice which are good sources of 
energy and easy to digest. 

ร อ อ า อ อ า  
า อ า ห า

Australian sustainably farmed duck 
and fish formula. Rich in vitamins, 
minerals and emu oil for healthy skin 
and coat.

ร ร ร อ อ อ า าหร
า  อ า ร

า า อ ร  
า ห ร ห

อ าร ร   า อ าร
ร รา า ร ห ห  

ารอ อ ร  ร าร
ร อ

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF200A Kitten 1.5 kg I สูตรลูกแมว 1.5 กก. ฿620 ฿585 
DF200B Kitten 3 kg I สูตรลูกแมว 3 กก. ฿1,060 ฿995

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF204A Chicken & Turkey 1.2 kg I ไก่และไก่งวง 1.2 กก. ฿590 ฿555 
DF204B Chicken & Turkey 2.5 kg I ไก่และไก่งวง 2.5 กก. ฿1,120 ฿1,049 
DF204C Chicken & Turkey 6 kg I ไก่และไก่งวง 6 กก. ฿2,260 ฿2,119 

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF201A Lamb & Rice 1.2 kg I แกะและข้าว 1.2 กก. ฿595 ฿559 
DF201B Lamb & Rice  3 kg I แกะและข้าว 3 กก. ฿1,040 ฿979 

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF202A Fish 1.2 kg I สูตรเนื้อปลา 1.2 กก. ฿635 ฿599
DF202B Fish  3 kg I สูตรเนื้อปลา 3 กก. ฿1,100 ฿1,039 
DF202B Fish  8 kg I สูตรเนื้อปลา 8 กก. ฿2,270 ฿2,139 

Item# Description ปกติ  สมาชิก
DF203A Duck & Fish 1.2 kg I เป็ดและปลา 1.2 กก. ฿590 ฿555 
DF203B Duck & Fish 2.5 kg I เป็ดและปลา 2.5 กก. ฿1,120 ฿1,049 
DF203C Duck & Fish 6 kg I เป็ดและปลา 6 กก. ฿2,260 ฿2,119 

Made in Australia

อ าร ร อ ร  ร า อ าร ร
รา า ร ห ห  ารอ อ ร  ร
าร ร อ

อ า  ห า าหร หา รอ า อ  า
อ าร ร รา า ร ห ห  ารอ

อ ร  ร าร ร อ
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Item#

Item#

Item#

Item#

Item#

Description

Description

Description

Description

Variety | รส

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

Puppy Formula | สูตรลูกสุนัข

Adult Formula | สูตรสุนัขโต

Adult Small Breed | สูตรสุนัขพันธุ์เล็ก

Canned Food | อาหารกระป๋อง

Pedigree
Pouch
ชนิดเหลวในซอง

Topping Delight | ท้อปปิ้ง ดีไลท์ เติมรสชาติให้อาหารเม็ด

เพดดีกรี สูตรสำาหรับลูกสุนัข มีส่วนประกอบที่สำาคัญช่วยในการเจริญเติบโตที่ 
สมบูรณ์ คุณจึงมั่นใจได้ว่าลูกสุนัขจะได้รับคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนและสมดุล

*Prices Exclude Phuket Branch / ราคายกเว้นสาขาภูเก็ต

DF511A 
DF511B 
DF512A 
DF512B 
DF513A 

DF522A 
DF522B 
DF522C 
DF523A 
DF523B 
DF523C 
DF524A 
DF524B 
DF524C
DF526A
DF526C 
DF526C 

DF541B 
DF542B 

CF510A 
CF510B 
CF521A 
CF522A 
CF522B 
CF523A 
CF523B 
CF526

CP530
CP531 
CP532 
CP533 
CP534 
CP535 
CP536 
CP537 
CP538 
CP539 

Chicken & Egg 1.5 kg. | ไก่และไข่ 1.5 กก.
Chicken & 8 kg. | ไก่และไข่ 8 กก.
Liver & Veg 1.5 kg. | ตับและผัก 1.5 กก.
Liver & Veg 8 kg. | ตับและผัก 8 กก.
Weaning Puppy 1.5 kg. | สุนัขหย่านม 1.5 กก.

Beef 3 kg. | เนื้อ 3 กก.
Beef 10 kg. | เนื้อ 10 กก.
Beef 20 kg. | เนื้อ 20 กก.
Chicken Liver 3 kg. | ไก่ ตับ 3 กก.
Chicken Liver 10 kg. | ไก่ ตับ 10 กก.
Chicken Liver 20 kg. | ไก่ ตับ 20 กก.
Liver 3 kg. | ตับ 3 กก.
Liver 10 kg. | ตับ 10 กก.
Liver 20 kg. | ตับ 20 กก.
Chicken Vege 3 kg. | ไก่ ผัก 3 กก.
Chicken Vege 10 kg. | ไก่ ผัก 10 กก.
Chicken Vege 20 kg. | ไก่ ผัก 20 กก.

Beef 3 kg. | เนื้อ 3 กก.
Chicken 3 kg. | ไก่ 3 กก.

Puppy 400 g. | ลูกสุนัข 400 กรัม
Puppy 700 g. | ลูกสุนัข 700 กรัม
5 Meat Mix 400 g. | รวมเนื้อ 5 ชนิด 400 กรัม
Beef 400 g. | เนื้อ 400 กรัม
Beef 700 g. | เนื้อ 700 กรัม
Chicken 400 g. | ไก่ 400 กรัม
Chicken 700 g. | ไก่ 700 กรัม
Chicken & Liver 700 g. | ไก่และตับ 700 กรัม

Puppy | ลูกสุนัข 150g
Plus Puppy | ลูกสุนัข สูตรพลัส 120g
Chicken | ไก่ 150g
Beef | เนื้อ 150g
Beef & Chicken | เนื้อและไก่ 150g
Chicken & Liver | ไก่และตับ 150g
Grilled Liver Loaf | ตับย่างบด 150g
Simmered Beef Loaf | เนื้อวัวตุ๋นบด 150g
Plus Digestion | สูตรย่อยง่าย พลัส 120g
Plus Lite | สูตรคุมนำ้าหนัก พลัส 120g

฿160
฿635
฿160
฿635
฿160

฿239
฿645
฿1,130
฿239
฿645
฿1,130
฿239
฿645
฿1,130
฿239
฿645 
฿1,130

฿269
฿269

฿48
฿79
฿48
฿48
฿79
฿48
฿79
฿79

฿149
฿599
฿149
฿599
฿149

฿225
฿609
฿1,069
฿225
฿609
฿1,069
฿225
฿609
฿1,069
฿225
฿609 
฿1,069

฿255
฿255

฿45
฿75
฿45'
฿45
฿75
฿45
฿75
฿75

เพดดีกรี สูตรสำาหรับสุนัขโตพันธุ์ เล็กโดยเฉพาะ มีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมกับ 
ร่างกายของสุนัขพันธุ์ เล็กโดยเฉพาะ เม็ดเล็กพอดี เหมาะสำาหรับสุนัขนำ้าหนักต่ำา 
กว่า 10 กก.

ปกติ สมาชิก
฿22.75 
฿22.75
฿22.75
฿22.75
฿22.75
฿22.75
฿22.75
฿22.75
฿22.75
฿22.75

฿21.75
฿21.75
฿21.75
฿21.75
฿21.75
฿21.75
฿21.75
฿21.75
฿21.75
฿21.75

Smart Heart Dog food 

Item#
DF635B 
DF635C 
DF635D 
DF636B 
DF636C 
DF636D 
DF641B 
DF641C 
DF641D 
DF642B 
DF642C 
DF642D 
DF643B 
DF643C 
DF643D
DF651B
DF651C
DF652B
DF652C

฿275
฿620
฿1,040
฿275
฿620
฿1,040
฿240
฿635
฿1,120
฿240
฿635
฿1,120
฿240
฿635
฿1,120
฿275
฿740
฿275
฿740

฿259
฿589
฿985
฿259
฿589
฿985
฿229
฿599
฿1,059
฿229
฿599
฿1,059
฿229
฿599
฿1,059
฿259
฿699
฿259
฿699

ปกติ สมาชิกDescription
Puppy Beef 3 kg. | ลูกสุนัขรสเนื้อ 3 กก.
Puppy Beef 8 kg. | ลูกสุนัขรสเนื้อ 8 กก.
Puppy Beef 15 kg. | ลูกสุนัขรสเนื้อ 15 กก.
Puppy Chicken 3 kg. | ลูกสุนัขรสไก่ 3 กก.
Puppy Chicken 8 kg. | ลูกสุนัขรสไก่ 8 กก.
Puppy Chicken 15 kg. | ลูกสุนัขรสไก่ 15 กก.
Aduit Beef 3 kg. | สุนัขโตรสเนื้อ 3 กก.
Aduit Beef 10 kg. | สุนัขโตรสเนื้อ 10 กก.
Aduit Beef 20 kg. | สุนัขโตรสเนื้อ 20 กก.
Aduit Liver 3 kg. | สุนัขโตรสตับ 3 กก.
Aduit Liver 10 kg. | สุนัขโตรสตับ 10 กก.
Aduit Liver 20 kg. | สุนัขโตรสตับ 20 กก.
Aduit Chicken 3 kg. | สุนัขโตรสไก่ 3 กก.
Aduit Chicken 10 kg. | สุนัขโตรสไก่ 10 กก.
Aduit Chicken 20 kg. | สุนัขโตรสไก่ 20 กก.
Small Breed Chicken 3 kg. | สุนัขพันธุ์เล็กรสไก่  3 กก.
Small Breed Chicken 10 kg. | สุนัขพันธุ์เล็กรสไก่ 10 กก.
Small Breed Beef 3 kg. | สุนัขพันธุ์เล็กรสเนื้อ  3 กก. 
Small Breed Beef 10 kg. | สุนัขพันธุ์เล็กรสเนื้อ  10 กก.

อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ท 

Item#  Description ปกติ สมาชิก
DF646A  Small Breed 3 kg | สุนัขพันธุ์เล็ก 3 กก. ฿365 ฿345
DF645A  Adult 3 kg | สุนัขพันธุ์ใหญ่ 3 กก. ฿300 ฿285
DF645B  Adult 10 kg | สุนัขพันธุ์ใหญ่ 10 กก. ฿765 ฿725
DF645C  Adult 20 kg | สุนัขพันธุ์ใหญ่ 20 กก. ฿1,370 ฿1,299
DF647A  Small Breed 7+ 3 kg | สุนัขพันธุ์เล็ก 7 ปี+ 3 กก. ฿360 ฿339
DF647B  Small Breed 7+ 10 kg | สุนัขพันธุ์เล็ก 7 ปี+ 10 กก. ฿1,000 ฿949
DF648A  Mature 7+ 3 kg | สุนัขพันธุ์ใหญ่ 7 ปี+ 3 กก. ฿320 ฿299
DF648B  Mature 7+ 10 kg | สุนัขพันธุ์ใหญ่ 7 ปี+ 10 กก. ฿835 ฿795
DF650A  Adult Lamb 3 kg | สูตรสุนัขโต แกะและข้าว 3 กก. ฿445 ฿419
DF651A  Small Breed Lamb 3 kg |สุนัขพันธุ์เล็กแกะและข้าว 3 กก. ฿445 ฿419

Smartheart GOLD
อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทโกลด์
สูตรเพิ่ม แอลคาร์นีทีน ช่วยเผาผลาญ
ไขมัน ไม่ทำาให้อ้วนง่าย มีให้เลือก
สุนัขโตพันธุ์ใหญ่และพันธุ์เล็กและสูตร
สุนัขสูงอายุ

Smartheart Canned food
อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทชนิดกระป๋อง

TOP DOG Canned food
อาหารสุนัขท๊อปด๊อกชนิดกระป๋อง

24 pack mastercase | ยกลัง 24 กระป๋อง
All Flavors | ทุกรส (คละได้) ฿1,056 ฿1002

Item#  Description ปกติ สมาชิก
CF644A Beef & Liver 400 g | เนื้อวัวและตับ 400 กรัม ฿45 ฿42.75
CF645A Chicken & Liver 400 g | เนื้อไก่และตับ 400 กรัม ฿45 ฿42.75

Item#  Description ปกติ สมาชิก
CF171  Chicken 400 g | เนื้อไก่ 400 กรัม ฿38 ฿36
CF172  Chicken & Liver 400 g | เนื้อไก่และตับ 400 กรัม ฿38 ฿36
CF173  Meat Combo 400 g | รสรวมเนื้อ 400 กรัม ฿38 ฿36
CF174  Beef 400 g | รสเนื้อวัว 400 กรัม ฿38 ฿36

24 pack mastercase | ยกลัง 24 ซอง 
All Flavors | ทุกรส (คละได้) ฿888 ฿840

New
Lower 
Price

New
Topping 
Delight

Item#    Description                   ปกติ  สมาชิก
TD497   Liver 12g x 3pcs | รสตับ12 ก. x 3 ซอง     ฿42 ฿39
TD498   Beef 12g x 3pcs | รสเนื้อ 12 ก. x 3 ซอง    ฿42 ฿39
TD499   Chicken 12g x 3pcs | รสไก่ 12 ก. x 3 ซอง   ฿42 ฿39

24 x 400g | ยกลัง 24 กระป๋อง 400 กรัม    ฿1,104  ฿1,032
12 x 700g | ยกลัง 12 กระป๋อง 700 กรัม    ฿924  ฿876
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สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์(ยังไม่ได้แกะ) พร้อมใบเสร็จ ภายใน 7 วัน ได้ที่ร้านเท่านั้น

Item# สมาชิก
CF801 
CF802 
CF803 
CF804 
CF805 
CF807 
CF808 
CF809
CF841
CF842 
CF811
CF820
CF819 

฿38.75
฿38.75
฿38.75
฿38.75
฿38.75
฿38.75
฿38.75
฿38.75
฿38.75
฿38.75
฿38.75
฿38.75
฿42.75

Cesar Classsic Dog Food ซีซาร์อาหารสุนัขชนิดเปียกสูตรคลาสสิค
Description ปกติ
Chicken 100g | ไก่ 100ก.
Lamb 100g | แกะ 100ก.
Beef&Liver 100g | เนื้อและตับ 100ก.
Gourmet Beef 100g | เนื้อวัวและผักรวม 100ก.
Prime Beef Choice Chicken | เนื้อวัว ไก่ ผัก
Chicken Supreme 100g | เนื้อไก่ผักรวม 100ก.
Chicken&Cheese 100g | ไก่และเนยแข็ง 100ก.
Senior Turkey & Rice 100g | สุนัขสูงอายุไก่งวง+ข้าว 100ก.
Salmon & Potato 100g | ปลาแซลมอนและข้าว 100ก.
White Fish & Veg. 100g | ปลาเนื้อขาว และ ผัก
Beef & Tuna 100g | เนื้อวัวและทูน่า 100 ก.
Chicken & Liver 100g  | ไก่และตับ 100 ก.
Puppy Chicken & Egg 100g | ลูกสุนัข ไก่ไข่ +ช้าว 100ก. 

฿40.75
฿40.75
฿40.75
฿40.75
฿40.75
฿40.75
฿40.75
฿40.75
฿40.75
฿40.75
฿40.75
฿40.75
฿44

ราคายกลัง 24 ถาด / 24-tray Master Case* ฿938
* Excluding / ยกเว้นสูตร CF819. CF832

฿906
฿890

Jerhigh dog food in 
tray. 
อาหารสุนัขเจอร์ไฮชนิดถาด 
ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้ ปริมาณ
เนื้อมากและรสชาติอร่อย
ถูกปากสุนัขทุกตัว 100 กรัม

Item#    Description                   ปกติ  สมาชิก
CF601   Chicken 100g | ไก่ 100 กรัม          ฿33.75 ฿30.75
CF602   Chicken & Liver  100g | ไก่และ ตับ 100 กรัม  ฿33.75 ฿30.75
CF603   Liver 100g | ตับ 100 กรัม           ฿33.75 ฿30.75
CF605   Chicken & Vegetable 100g | ไก่และผัก 100 กรัม ฿33.75 ฿30.75
24 pack mastercase | ยกลัง 24 ถาด       ฿786 ฿714

Item#    Description                   ปกติ  สมาชิก
CF825   Chicken Breast in Gravy 80g | อกไกในเกรวี่่ 80 ก. ฿34 ฿32.25
CF826   Chicken Breast w/ Carrot 80g | อกไก+แครอท 80 ก. ฿34 ฿32.25
CF827   Chicken Breast w/ Pumpkin 80g | อกไก+ฟักทอง 80 ก. ฿34 ฿32.25
24 pack mastercase | ยกลัง 24 กระป๋อง     ฿792 ฿750

Item#    Description                   ปกติ  สมาชิก
CF326   Junior 160g | ลูกสุนัข 160 ก.          ฿44 ฿41.75
CF327   Adult 160g | สุนัขโต 160 ก.          ฿44 ฿41.75
CF328   Senior 160g | สุนัขสูงอายุ 160 ก.        ฿44 ฿41.75
12 pack mastercase | ยกลัง 12 ซอง       ฿516 ฿489

Item#    Description                   ปกติ  สมาชิก
CP610   Grilled Chicken | ไก่ย่าง            ฿20 ฿19
CP611   Chicken & Liver | ไก่ และตับ         ฿20 ฿19
CP612   Chicken & Vegetable | ไก่ และ ผัก      ฿20 ฿19
CP614   Roasted Duck in Gravy | เป็ดย่างในเกรวี่    ฿20 ฿19
CP615   Grilled Beef | เนื้อย่างและแครอท        ฿20 ฿19
12 pack mastercase | ยกลัง 12 ซอง       ฿222 ฿210

Jerhigh dog food 
in pouch.  อาหารสุนัข
เจอร์ไฮชนิดซอง ผลิตจาก
เนื้อสัตว์แท้ในนำ้าซอส

Jerhigh Meat as Meals. Soft & 
tender holistic formular dog food. 
500g อาหารสุนัขเจอร์ไฮชนิดเม็ด มีท แอส มีลส์ 
สูตรโฮลิสติก เนื้อนุ่ม สารอาหารครบถ้วน ไม่ใส่สารกัน
บูด 500 กรัม
Item#    Description            ปกติ   สมาชิก
DF601   Beef  | รสเนื้อ          ฿250  ฿235 
DF602   Chicken | รสไก่          ฿250  ฿235

Item#  Description ปกติ สมาชิก
CF911  Chicken 100 g | เนื้อไก่ 100 กรัม ฿37 ฿35
CF912  Chicken& Vegetable 100 g | เนื้อไก่และผัก 100 กรัม ฿37 ฿35
CF913  Turkey 100 g | เนื้อไก่งวง 100 กรัม ฿37 ฿35
CF914  Duck 100 g | เนื้อเป็ด 100 กรัม ฿37 ฿35
CF915  Tuna 100 g | ปลาทูน่า 100 กรัม ฿37 ฿35
CF916  Salmon  100 g | ปลาซัลมอน 100 กรัม ฿37 ฿35
CF918  Duck & Orange 100 g | เนื้อเป็ดและส้ม 100 กรัม ฿37 ฿35
CF919  Turkey &Blueberry 100 g |ไก่งวงและบลูเบอร์รี่ 100 กรัม ฿37 ฿35
CF920  Pork 100 g | หมู 100 กรัม ฿37 ฿35
CF921  Cod Fish  100 g | ปลาคอด 100 กรัม ฿37 ฿35
CF922  Salmon & Pear 100 g | ซัลมอน และลูกแพร์ 100 กรัม ฿37 ฿35
CF923  Pork & Pinapple 100 g | หมูและสัปปะรด 100 กรัม ฿37 ฿35

Monge Fresh. Italian made canine delicacy 
with no preservatives, no artificial coloring  
or flavor. Low in sugar.  อาหารสุนัข มอนเจ้ 
เฟรช ผลิตจากเนื้อสัตว์คัดพิเศษ ไม่ใส่สารกันบูด 
ไม่แต่งกลิ่นหรือสีที่มีอันตรายต่อสุขภาพเช่นอาหาร
ถาดทัว่ไป ผลติในอติาลีด่ว้ยวตัถดุบิมรีะดบั มใีหเ้ลอืก
หลายรสชาติที่ไม่จําเจ

3 ถาด 
฿100

ไม่ใส่สาร
กันบูด

NEW!
FRUIT

FLAVOR

Cesar Chicken Breast meal. อาหารสุนัขซีซ่าร์ ชนิดกระป๋อง 
ผลิตจากเนื้ออกไก่แท้ๆ โปรตีนสูง คุณภาพเยี่ยม

Royal Canin Urban Life. Formulated for lifestyles that may 
be exposed to crowded public places, car exhaust, noise and 
traffic as well as the excitement of parks. อาหารสุนัขรอยัลเคนิน
เออร์บันไลฟ์ สูตรสำาหรับสุนัขเลี้ยงในเมืองที่มีสิ่งก่อกวน เสียงดัง และมลพิษสูง



Avoderm dog & cat food use only premium grade ingredients 
with low risk of food allergies. Nutrient rich Avocado promotes 
healthy skin & coat and relieves itching. No corn, soy, or by-
product ingredients. Made in USA. อาหารสุนัขเกรดพรีเมี่ยม เอ
โวเดิร์ม ผลิตในสหรัฐอเมริกา ทุกสูตรมีส่วนผสมของอโวกาโด้ที่ช่วย
บํารุงขนและผิวหนังให้สวยงามเป็นประกาย ลดอาการคัน ผลิตจากเนื้อ
ไก่แท้ไม่มี by-product หรือ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ที่สุนัขมีโอกาสแพ้ง่าย

Puppy Formula.
สูตรลูกสุนัขอายุ 1-12 เดือน ทำาจากเนื้อ
ไก่และข้าวกล้อง เพิ่ม DHA บำารุงสายตา
และสมองและ antioxidant ช่วยกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันโรค ย่อยง่าย

Weight Control Formula.
สูตรสุนัขโตที่ต้องการควบคุมนำ้าหนักหรือมี
กิจกรรมน้อยกว่าสุนัขปกติ ทำาจากเนื้อไก่ 
ข้าวกล้อง และข้าวโอ๊ต ช่วยให้อิ่มนานขึ้น
แต่มีแคลอรี่ต่ำา

Senior Formula 
สูตรสุนัขสูงอายุ (6 ปีขึ้นไป) ทำาจากเนื้อไก่
และข้าวกล้อง เพิ่มเอนไซม์ ช่วยย่อย 
antioxidant และสารบำารุงข้อกระดูกที่เริ่ม
เสื่อมสภาพ มีโปรตีนไข มันต่ำาลงเพื่อความ
เหมาะสม

R e v o l v i n g 
Menu®  Trout & 
Pea Grain free. 
For adult dogs. 
สูตรรีโวลวิ่ง เมนู ทำาจาก
ปลาเทราท์และมันฝรั่ง ไร้

Adult Formula.
สูตรสุนัขโต 1- 6 ปี ทำาจากเนื้อไก่และข้าว
กล้อง เพิ่ม antioxidant ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
โรคและ เอนไซม์ที่ช่วยในการย่อย อุดมไป
ด้วยนำ้ามันบำารุงขน

CF426  Puppy 375g | ลูกสุนัข 375ก.  ฿100  ฿95
CF427  Adult 375g | สุนัขโต 375ก.  ฿100  ฿95
Case of 12 Cans | ยกลัง 12 กระป๋อง  ฿1,188  ฿1,128

CF425  Salmon&Wilde Rice | ซัลมอนป่าข้าว  ฿110  ฿104
CF424  Turkey&Vegetable | ไก่งวงและผัก  ฿110  ฿104
CF423  Chicken&Vegetable| ไก่และผัก   ฿110  ฿104
Case of 12 Cans | ยกลัง 12 กระป๋อง     ฿1,308  ฿1,236

DF421A  2kg |กก.     ฿740   ฿703
DF421C  11.79 kg | กก.  ฿2,800  ฿2,660

DF423A  2kg |กก.     ฿640   ฿608
DF423B  6.3 kg | กก.   ฿1,600  ฿1,520
DF423C  12.70 kg | กก.  ฿2,700  ฿2,565

DF420A  1.5 kg |กก.     ฿690   ฿656
DF420B  3.18 kg | กก.   ฿990   ฿941

DF422A  2kg |กก.      ฿670   ฿637
DF422B  6.8 kg | กก.    ฿1,700  ฿1,615
DF422C  13.6 kg | กก.   ฿2,800  ฿2,660

DF424A  2kg | กก.     ฿640   ฿608
DF424B  6.8 kg | กก.    ฿1,700  ฿1,615
DF424C  11.79 kg | กก.   ฿2,700  ฿2,565

DF427A  1.8 kg | กก.     ฿880   ฿836
DF427C  10 kg | กก.     ฿2,850  ฿2,708

DF425A  1.5 kg |กก.     ฿670   ฿637
DF425B  3.1 kg | กก.    ฿1,100  ฿1,045

Small Breed Puppy 
สูตรลูกสุนัขพันธุ์เล็กอายุ 1-12 เดือน ทำา
จากเนื้อไก่และข้าวกล้อง เพิ่ม DHA บำารุง
สายตาและสมองและ antioxidant ช่วย
กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค ย่อยง่าย ขนาดเม็ด
เล็ก

Small Breed Adult 
สูตรสุนัขโตพันธุ์เล็ก 1- 6 ปี ทำาจากเนื้อไก่
และข้าวกล้อง เพิ่ม antioxidant ช่วยกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันโรคและ เอนไซม์ที่ช่วยในการย่อย 
อุดมไปด้วยนำ้ามันบำารุงขน
ขนาดเม็ดเล็ก

CF461 Chicken 156g | √ส‰°Ë 156 กรัม           fl72 fl68
CF462 Ocean Fish 156g | √สª≈“∑–‡≈ 156 กรัม      fl72 fl68

CF464 Chicken Chunks 85g | ไก่ชิ้นในนำ้าซอส 85 กรัม   fl52 fl49
CF465 Chicken & Duck 85g | ไก่และเป็ด 85 กรัม     fl52 fl49
CF466 Salmon & Chicken 85g | ซัลมอนและไก่ 85 กรัม  fl52 fl49
CF467 Tuna & Chicken 85g | ทูน่าและไก่ 85 กรัม     fl52 fl49
CF468 Tuna & Crab 85g | ทูน่าและปู 85 กรัม       fl52 fl49
CF469 Sardine, Shrimp, Crab 85g| ซาร์ดีน กุ้ง และปูู 85ก.  fl52 fl49

Item#   Description                    ปกติ  สมาชิก
DF444A  Kitten Chicken 1.59 kg. | ลูกแมว เนื้อไก่และปลา 1.59 °°. fl780 fl741
DF445A  Adult Chicken 1.59 kg. | แมวโต เนื้อไก่และปลา 1.59 °°. fl660 fl627
DF445C  Adult Chicken 5 kg. | แมวโต เนื้อไก่และปลา 5 °°. fl1,550 fl1,472
DF446A  Adult Salmon 1.59 kg. | แมวโต ซัลมอนและข้าวกล้อง 1.59 °°. fl760 fl722
DF446C  Adult Salmon  5 kg. | แมวโต ซัลมอนและข้าวกล้อง 5 °°. fl2,000 fl1,900

AvoDerm Premium Grade Dry Adult Cat 
Food. No by-products, corn or soy. With avocados for 
great skin & coat. Available in Chicken & Herring meal 
for kitten and adult, and Salmon & Brown Rice formula 
for adult cats.
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AvoDerm Ki t ten & Adul t Canned Food. 156g.  
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AvoDerm Grain Free Canned Food. All Life Stages. 85g.  
Õ“À“√·¡«‡Õ‚«‡¥‘√Ï¡™π‘¥°√–ªÎÕßสŸµ√ไร้ธัญพืชส”À√—∫·¡«ทุกอายุ 

Chicken & Rice Canned Formulas
เอโวเดิร์มสูตรกระป๋องรสไก่และข้าว สำาหรับทุกสายพันธุ์

Adult Stew Formulas 375g
เอโวเดิร์มสูตรกระป๋อง สำาหรับโต สูตรสตู ซัลมอน ไก่งวง และไก่ 375ก.

 B
AL

ANCED NUTRITION                 FOR ALL LIFE STAGES

100%
GRAIN
FREE

ธัญพืช ออกแบบให้สุนัขหมุนเวียนเปลี่ยนอาหารได้
โดยไม่มีปัญหา สำาหรับสุนัข 1 ปีขึ้นไป



Earthborn Holistic Made with top-quality holistic ingredients to 
make the best food possible for your dogs & cats. Prevents disease and 
promotes healthier, longer life. เอิร์ธบอร์น โฮลิสติก อาหารเกรดซุปเปอร์พรีเมียมชีวจิตที่คัด
เฉพาะวัตถุดิบที่ดีที่สุด และส่วนผสมชั้นเลิศเท่านั้นให้สุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคในระยะยาวและช่วยยืดอายุให้
แข็งแรงและสวยงามตลอดทั้งชีวิต ส่วนผสมเกรดคนบริโภค พร้อมผักและผลไม้ และวิตามินบำารุงขนเข้มข้น

Chicken and whitefish meal. สตูร
ลูกสุนัขตำ่ากว่า 1 ปีทุกสายพันธุ์ ขนาด
เม็ดเล็ก ทำาจากเนื้อไก่และปลาเนื้อขาว 
มี DHA บำารุงสมองและสายตา กรดไข
มันบำารุงขนและแคลเซียมสูงพอเหมาะ 
พร้อมส่วนผสมของผักและผลไม้

Low-Fat Chicken meal with 
L-carnitine and joint supplement. 
สูตรสุนัขโตพันธุ์กลาง-พันธุ์ใหญ่ ผลิตจาก
เนือ้ไกแ่ละปลาเนือ้ขาว ยอ่ยงา่ย พรอ้มแอล
คาร์นิทีนที่ช่วยเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงาน
และอาหารเสริมบำารุงขนและกระดูก

Small kibble Chicken & white-
fish meal. สูตรสุนัขโตพันธุ์เล็กที่นำ้า
หนักไม่เกิน 9 กก. เมื่อโตเต็มที่ ขนาด
เม็ดเล็ก อุดมไปด้วยนำ้ามันบำารุงขนเข้ม
ข้น โปรตีนจากเนื้อและปลาเนื้อขาว 
พร้อมแอลคาร์นิทีน

Turkey, chicken, whitefish & mixed 
vegetable. สตูรโปรตนีสงูพเิศษ 38% ไมม่ี
ส่วนผสมของธัญพืช ข้าว หรือแป้ง โปรตีน
จากเนื้อไก่งวง ไก่ และปลาเนื้อขาว เป็น
สูตรอาหารที่ไกล้เคียงที่สุดกับการกินของ
สุนัขป่าตามธรรมชาติ พร้อมแอลคาร์นีทีน

Whitefish & Menhaden fish 
meal for food allergies. สูตร
ปลาเนื้อขาวและปลา Menhaden 
เหมาะสำาหรบัสนุขัทีแ่พเ้นือ้สตัว ์เตม็
ไปดว้ยกรดไขมนับำารุงขน พร้อมแอล
คาร์นีทีน ย่อยง่ายเป็นพิเศษ

Wild Sea Catch. Grain free 
formula for cats and kittens. 
44% protein from salmon  & 
herring meal. 
สูตรไวล์ดซีแคทช์ สูตรโปรตีนสูง 44% 
ไรธ้ญัพชื ผลติจากเนือ้ปลาซลัมอน และ
ปลาเฮอร์ริ่งเป็นหลัก พร้อมส่วนผสม
ของผักและผลไม้เช่นแครอท ผักโขม 
บลูเบอร์รี่ ถั่วลันเตา ฯลฯ ให้ได้ทั้งลูก
แมวและแมวโต

Primitive Feline. Grain free 
formula for cats and kittens. 
44% protein from turkey, 
chicken, herring, and salmon. 
สูตรพรีมีทีฟฟีไลน์ สูตรโปรตีนสูง 
44% ไร้ธัญพืช ผลิตจากเนื้อไก่งวง 
เนื้อไก่ ปลาเฮอร์ริ่ง และปลาซัลมอน 
พร้อมส่วนผสมของผักและผลไม้เช่น
แครอท ผักโขม บลูเบอร์รี่ ถั่วลันเตา 
ฯลฯ ให้ได้ทั้งลูกแมวและแมวโต

Herring, salmon, and whitefish 
grain-free formula. สูตรปลาซัลมอน
และปลาเนือ้ขาว ไมม่สีว่นผสมของธญัพชื
หรือเนื้อไก่ เหมาะสำาหรับสุนัขแพ้ธัญพืช
และเนือ้สตัวบ์ก บำารุงขนให้สวยงามพร้อม
แอลคาร์นีทีน ใช้ได้ทั้งสุนัขโตและลูกสุนัข

DF984A 
DF984B

DF983A 
DF983Z 
DF983B 

DF987A 
DF987Z 

DF985A 
DF985B 

DF986A 
DF986B 

2.5 kg|กก.
12 kg|กก.

2.5 kg|กก.
6 kg|กก.
12 kg|กก.

2.5 kg|กก.
6 kg|กก.

2.5 kg|กก.
12 kg|กก.

2.5 kg|กก.
12 kg|กก.

฿1,100
฿3,400

฿1,100
฿1,800
฿3,400

฿1,100
฿1,800

฿1,100
฿3,400

฿1,100
฿3,400

฿1,045
฿3,199

฿1,045
฿1,709
฿3,199

฿1,045
฿1,709

฿1,045
฿3,199

฿1,045
฿3,199

DF967B  2.27 kg. /°°.  fl790 fl749DF966B  2.27 kg. /°°.  fl790 fl749

DF989A  2.5 kg.|°°.  fl1,100 fl1,045
DF989Z  6 kg.|°°.   ฿1,800 ฿1,709 
DF989B  12 kg.|°°.  ฿3,400 ฿3,199

NEW!
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อาหาร |    | FOOD10*Prices Exclude Phuket Branch/ราคายกเว้นสาขาภูเก็ต

Adult Formula (1-6 years) | สูตรสูตรสุนัขโตเต็มวัย (1-6ปี)

Mature | สูตรสุนัขสูงอาย ุ 
สำาหรับสุนัข 6 ปีขึ้นไป มีโปรตีนและ
ไขมันตำ่า ลดปริมาณเกลือและเพิ่ม
เส้นใยเพื่อให้ขับถ่ายง่าย ช่วย 
บำารุงข้อกระดูกที่เริ่มเสื่อม มีสูตรสุนัข
พันธุ์ทอย พันธุ์เล็ก และพันธุ์กลางหรือ
ใหญ่ (ออริจินัล) ให้เลือก

Light Formula | สูตรควบคุมนํ้าหนัก Mature Formula | สูตรสุนัขสูงอายุ

Item# Description ปกติ สมาชิก
CF145 
CF145P 
CF146 
CF146P 
CF147 
CF147P 
CF144 
CF144P
CF143 
CF143P 
 

Puppy 13oz | ลูกสุนัข 13 ออนซ์
Puppy 12 cans pk | ลูกสุนัข 12 กป.
Adult Stew 13oz | สุนัขโต สตูไก่ 13 ออนซ์
Adult Stew 12 cans pk | สุนัขโต สตูไก่ 12 กป.
Mature 13oz | สุนัขสูงอายุ 13 ออนซ์
Mature 12 cans pk | สุนัขสูงอายุ 12 กป.
Mature Turkey 13oz | สนุขัสงูอายไุกง่วง 13 ออนซ์
Mature Turkey x12|สุนัขสูงอายุไก่งวง 12 กป.
Mature Stew 13oz | สุนัขสูงอายุสตูไก่13 ออนซ์
Mature Stew x12|สุนัขสูงอายุ สตูไก่ 12 กป.

฿97
฿1,152
฿99
฿1,164
฿97
฿1,152
฿97
฿1,152
฿99
฿1,164

฿90.75
฿1,077
฿93.50
฿1,101
฿90.75
฿1,077
฿90.75
฿1,077
฿93.50
฿1,101

Canned Formula | อาหารกระป๋อง

Puppy Formula (0-1 years) | สูตรลูกสุนัข (0-1ปี)
Small Paw Puppy 
สูตรลูกสุนัขพันธุ์เล็ก
และทอย ขนาดเม็ด 
เล็กที่สุด เคี้ยวง่าย 
สำาหรับลูกสุนัขพันธุ์
ขนาดเล็กมากโดยเฉพาะ

Small Paw Adult 
สูตรสุนัขโตพันธุ์เล็กและ
ทอย ขนาดเม็ด 
เล็กที่สุด เคี้ยวง่าย 
สำาหรับสุนัขโตพันธุ์
ขนาดเล็กมากโดยเฉพาะ

Sma l l  B i t e s 
Puppy | สูตรลูก 
สุนัขพันธุ์เล็ก เม็ด 
เล็ก เคี้ยวง่าย มี 
โ ป รตี น ไ ขมั นพอ 
เหมาะไม่ทำาให้อ้วน 
หรือโตเร็วเกินไป

Item# Desc. ปกติ สมาชิก
DF151Z 
DF151B

2.04 kg/กก.
7.03 kg/กก.

฿600
฿1,580

฿539
฿1,379

Item# Desc. ปกติ สมาชิก

Puppy Original 
สูตรลูกสุนัขพันธุ์ 
กลาง เม็ดใหญ่ 
เหมาะสำาหรับลูก 
สุ นั ข พั น ธุ์ ข น า ด 
กลางช่วยให้เติบโต 
ได้ตามปกติ

DF152C 15 kg/กก. ฿2,560 ฿2,219
Item# Desc. ปกติ สมาชิก

Puppy Large  
Breed | สตูรลกู 
สุ นั ข พั น ธุ์ ใ หญ่  
เม็ดใหญ่  ช่ วย 
เสริมกล้ามเนื้อ 
โครงสร้าง และ 
บำารุงข้อกระดูก

DF153C 15 kg/กก. ฿2,560 ฿2,219

Sma l l  B i t e s  
Adolt | สูตรสุนัข 
โตพันธุ์ เล็ก ขนาด 
เม็ดเล็ก มีโปรตีน 
ไขมันพอเหมาะไม่ 
ทำ า ใ ห้ อ้ ว น ค ร า บ 
นำ้าตาน้อย

Item# Item#Desc. Desc.ปกติ ปกติสมาชิก สมาชิก

Adult Original  
สูตรสุนัขโตพันธุ์ 
กลาง ขนาดเม็ด 
ใ หญ่  ทำ า ค ว าม 
สะอาดฟันได้ดี มี 
โปรตีนไขมันพอ 
เหมาะ

DF161Z
DF161B
DF161C 

DF162A 
DF162B 
DF162C 

2 kg/กก.
6 kg/กก.
12 kg/กก.

3 kg/กก.
7.5 kg/กก.
15 kg/กก.

฿530
฿1,580
฿2,303

฿770
฿1,515
฿2,700

฿499
฿1,379
฿2,339

฿689
฿1,339
฿2,339

Item# Desc. ปกติ สมาชิก

Adul t Large  
Breed | สตูรสนุขั 
โตพันธุ์ใหญ ่ เม็ด 
ใหญ่ ช่วยเสริม 
สร้างกล้ามเนื้อ 
โครงสร้าง และ 
บำารุงข้อกระดูก

DF163C 15 kg/กก. ฿2,700 ฿2,339

Item#  Description ปกติ สมาชิก
DF155A 1.5 kg | 1.5 กก. ฿490 ฿439
DF155B 7.03 kg | 7.03 กก. ฿1,790  ฿1,599

Item#  Description ปกติ สมาชิก
DF156A 1.5 kg | 1.5 กก. ฿490 ฿439
DF156B 7.03 kg | 7.03 กก. ฿1,790  ฿1,559

Adult Sensitive Skin 
สูตรสุนัขโตผิวแพ้ง่าย 
เหมาะสำาหรับสุนัขทุกพันธุ์ 
ที่มีปัญหาโรคผิวหนัง ผื่น 
คัน แพ้ง่าย มีส่วนผสม 
ของกรดไขมันโอเมก้าใน 
ปริมาณมาก

Item# Desc. ปกติ สมาชิก
DF181A 
DF181C 

1.8kg/กก.
12 kg/กก.
 

฿630
฿2,850

฿549
฿2,479

Adult Light | สูตรสูตรสุนัข
โตควบคุมน้ําหนัก มีโปรตีนและ
ไขมันต่ำา พร้อมแอลตาร์นีทีนที่
ช่วยเผาผลาญไขมัน มีสูตรสุนัข
พันธุ์ทอย พันธุ์เล็ก และพันธุ์กลาง
หรือใหญ่ (ออริจินัล) ให้เลือก

Item#  Description   ปกติ สมาชิก
DF157A Small Paw 1.5 kg | สุนัขทอย 1.5 กก. ฿520 ฿469
DF157B Small Toy 7.03 kg | สุนัขทอย 7.03 กก. ฿1,850 ฿1,609
DF167A Small Breed 2 kg | สุนัขพันธุ์เล็ก 2 กก. ฿560 ฿519
DF167B Small Breed 7 kg | สุนัขพันธุ์เล็ก 7 กก. ฿1,690 ฿1,479
DF165C Original 15 kg | สุนัขพันธุ์กลาง-ใหญ่ 15  กก. ฿2,850 ฿2,549

Item#  Description   ปกติ สมาชิก
DF158A Small Paw 1.5 kg | สุนัขทอย 1.5 กก. ฿520 ฿469
DF158B Small Paw 7.03 kg | สุนัขทอย 7.03 กก. ฿1,850 ฿1,609
DF168A Small Breed 2 kg | สุนัขพันธุ์เล็ก 2 กก. ฿560 ฿499
DF168B Small Breed 6.8 kg | สุนัขพันธุ์เล็ก 6.8 กก. ฿1,820 ฿1,419 
DF166A Original 4 kg | สุนัขพันธุ์กลาง-ใหญ่ 4  กก. ฿800 ฿719
DF166C Original 14.9 kg | สุนัขพันธุ์กลาง-ใหญ่ 14.9  กก. ฿2,850 ฿2,549

 อ  อ  อาหาร ร ร า
หร อ ร า ห า า า อ

 หอา า  อ ร า  อ
า อ าร หา อ  อ ร  

ห  า อ า ร รา  า า 
า ร ร ร อ รา า

NEW!

ใหม่! สูตรสตูไก่
และแครอท *จนกว่าสินค้าจะหมด | While Supplies last

PROMO*
฿1,990

PROMO*
฿1,990

PROMO*
฿1,790

PROMO*
฿1,990

PROMO*
฿2,190

฿2,470*

฿499*

฿469*

฿569*

฿2,470*

฿1,990*

฿1,990*

฿1,990*฿1,999*

PROMO*
฿2,190



อาหาร |    | FOOD11

สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์(ยังไม่ได้แกะ) พร้อมใบเสร็จ ภายใน 7 วัน ได้ที่ร้านเท่านั้น

DF849A 
DF845A 
DF845B 
DF845C 
DF846
DF847
DF848A 
DF848B 
DF848C 
DF844A 
DF844B 
DF844C
DF843B 
DF843C
Canned Food 185g | อาหารกระป๋อง 185 กรัม

Canned Food 400g | อาหารกระป๋อง 400 กรัม

Pouch 80g | อาหารซอง 80 กรัม

Me-O Cat Food 
อาหารแมวมีโอ

Description ปกติ สมาชิก

DF891A 
DF892
DF893A 

CF891B 
CF892B 
CF893B 

CP880
CP881 
CP882 
CP883 
CP884
CP885
CP886

Persian 1.1kg | เปอร์เซีย 1.1 กก. 
Seafood 1.2kg. | ซีฟู๊ด 1.2 กก. 
Sedfood 3kg. | ซีฟู๊ด 3 กก. 
Sedfood 7kg. | ซีฟู๊ด 7 กก. 
Beef 1.2kg. | เนื้อวัว 1.2 กก. 
Chicken 1.2kg. |ไก่ 1.2 กก. 
Tuna 1.2 kg. | ทูน่า 1.2 กก. 
Tuna 3kg. | ทูน่า 3 กก. 
Tuna 7kg. | ทูน่า 7 กก. 
Gourmet 1.1kg | โกเม่ 1.1 กก. 
Gourmet 2.8 kg. | โกเม่ 2.8 กก. 
Gourmet 6.8 kg. | โกเม่ 6.8 กก.
Mackerel 3 kg. | ปลาทู 3 กก.
Mackerel 7 kg. | ปลาทู 7 กก.
Pilchards | ปลาทะเลในเยลลี่
Tuna | ทูน่า
Seafood | ซีฟู๊ด

Pilchards | ปลาทะเลในเยลลี่
Tuna | ทูน่า
Seafood | ซีฟู๊ด

Kitten Tuna | ลูกแมว ทูน่า
Tuna & Chicken | ทูน่าและไก่ 
Sardine & Snapper | ซาร์ดีนและปลากระพง
Sardines & Chicken | ซาร์ดีนและไก่
Ocean Fish | ปลาทะเล
Tuna | ทูน่า
Tuna & White Fish | ทูน่าและปลาเนื้อขาว

฿129
฿129
฿270
฿560
฿129
฿129
฿129
฿270
฿560
฿129
฿270
฿560
฿270 
฿560
฿19.25
฿19.25
฿19.25

฿37
฿37 
฿37 

฿13.25
฿13.25
฿13.25 
฿13.25 
฿13.25 
฿13.25
฿13.25

฿122
฿122
฿255
฿529
฿122
฿122
฿122
฿255
฿529
฿122
฿255
฿529
฿255 
฿529
฿18.25
฿18.25
฿18.25

฿34.75 
฿34.75 
฿34.75 

฿12.25
฿12.25
฿12.25
฿12.25
฿12.25
฿12.25 
฿12.25

Dry Food | อาหารเม็ด
Item#

ปกติ
฿439
฿779

ปกติ สมาชิกปกติ ฿864 สมาชิก ฿810

24-can mastercase
ยกลัง 24 กระป๋อง
อาหารกระป๋อง 400 ก.

Item#  Description  ปกติ สมาชิก
CF470  Tuna + Sardine + Bonito | ทูน่า ปลาข้าวสาร ปลาโอ ฿30 ฿28.50
CF471  Tuna + Surimi + Dried Bonito | ทูน่า ปูอัด ปลาโอแห้ง ฿30 ฿28.50
CF472  Tuna Maguro + Dried Bonito | ทูน่า มากูโระ ปลาโอแห้ง ฿30 ฿28.50
CF473  Tuna + Dried Bonito | ทูน่า ปลาโอแห้ง  ฿30 ฿28.50
CF474  Chicken + Baby Sardine | สันในไก่ + ปลาข้าวสาร ฿30 ฿28.50
CF475  Chicken + Scallops | สันในไก่ + หอยเซลล์  ฿30 ฿28.50
CF476  Chicken + Dried Bonito | สันในไก่ + ปลาโอแห้ง  ฿30 ฿28.50

Inaba Cat Food in Cups. Made from delicious white meat tuna or 
chicken fillets with added green tea for antioxidants. 80g.
อาหารแมวในถ้วย อินาบะ สำาหรับแมว 1 ปีขึ้นไป ผลิตจากเนื้อปลาทูน่าหรือเนื้อสันในไก่แท้ 
คณุภาพสง่ออกญีปุ่น่ภายใตก้ารควบคมุจากบรษิทัผูผ้ลติญีปุ่น่ อดุมไปดว้ยโปรตนีทีม่าจากเนือ้
สัตว์ ผสมชาเขียวเพื่อสุขภาพ มีหลายรสให้เลือก 80 กรัม

Hill's® Science Diet® Kitten provides precisely 
balanced, easy-to-digest nutrition for growing 
kittens. อาหารสูตรลูกแมวตำ่ากว่า 1 ปี ให้สารอาหารครบถ้วน
สำาหรับลูกแมวกำาลังโต และช่วยเสริมสร้างสมองและสายตาให้เติบโต
อย่างสมบูรณ์

Hill's® Science Diet® Adult Optimal Care® Origi-
nal. Improve skin & coat. Clinically proven anti-
oxidant benefits. อาหารสูตรแมวโต ออริจินัล สำาหรับแมวอายุ 
1-6 ปี ช่วยบำารุงขนและผิวหนังให้เงางามและมีแอนตี้ออกซิแดนท์สูง 
ย่อยง่าย สารอาหารครบถ้วน 

Hill's® Science Diet® Adult 7+ Active Longevity 
Original. Helps reduce kidney stress for mature 
cats. อาหารสูตรแมวสูงอายุ ออริจินัล สำาหรับแมวอายุ 7 ปีขึ้นไป 
ย่อยง่าย สารอาหารครบถ้วน เพื่อให้แมวมีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรง 
ลดการทำางานของไต ไม่แต่งสี กลิ่น หรืิอ สารกันบูด

Hills® Science Diet® Adult Hairball Control pro-
vides precisely balanced nutrition to help avoid 
hairball formation with natural fiber.  อาหารสตูรควบคมุ
กอ้นขน ดว้ยเยือ่ใยจากธรรมชาตทิีป่อ้งกนัการจบัตวัของกอ้นขนในทอ้ง

Hills® Science Diet® Canned food.

ฮลิส ์ไซเอนซ ์ไดเอท อาหารแมวเกรดพรเมีย่ม
จากสหรฐัอเมรกาที่ใหค้วามสำาคญักบัสขุภาพ
ของแมวเป็นพิเศษ ช่วยให้อายุยืนยาว ปลอด
โรคภัยต่าง ๆ อุดมไปด้วยกรดไขมันจำาเป็น 
Linoleic acid และวตามินอี ที่ช่วยบำารุงขน 
พร้อมทอรนช่วยในการทำางานของหัวใจและ
สายตา ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของ
ปัสสาวะ ลดการเกิดนิ่ว

*Prices Exclude Phuket Branch/√ราคายกเว้นสาขาภูเก็ต

Item#  Description ปกติ สมาชิก
DF172B  Kitten 1.5 kg | ลูกแมว 1.5 กก. ฿530 ฿479
DF172C Kitten  4 kg | ลูกแมว 4 กก. ฿1,240 ฿1,079

Item#  Description ปกติ สมาชิก
DF173B Adult 2 kg | แมวโต 2 กก. ฿620 ฿559
DF173C Adult 4 kg | แมวโต 4 กก. ฿1,120 ฿979 
DF173D Adult 10 kg | แมวโต 10 กก. ฿2,250 ฿1,959

Item#  Description ปกติ สมาชิก
DF177A Adult 1.5 kg | แมวโต 1.5 กก. ฿630 ฿569
DF177B Adult 3.1 kg | แมวโต 3.1 กก. ฿1,100 ฿959
DF177C Adult 7.03 kg | แมวโต 7.03 กก. ฿1,990 ฿1,739
DF179 Mature 3.1 kg | แมวสูงอายุ 3.1 กก. ฿1,100 ฿959
DF178 Light 3.1 kg | คุมนำา้หนัก 3.1 กก. ฿1,100 ฿959

Item#  Description ปกติ สมาชิก
DF171 Mature 1.5 kg | แมวสูงอายุ 1.5 กก. ฿560 ฿505
DF171C Mature 3 kg | แมวสูงอายุ 3 กก. ฿1,200 ฿1,0499

Item#  Description ปกติ สมาชิก
CF131A  Kitten | ลูกแมว 5.5 oz ฿80 ฿73.75
CF133A  Adult | แมวโต 5.5 oz ฿80 ฿73.75
NEW Healthy Cuisine |  สูตรใหม่เฮลตี้ควีซีน
CF134 Kitten Chicken | ลูกแมว ไก่ 2.8 oz ฿47 ฿44.50
CF135 Adult Chicken | แมวโต ไก่ 2.8 oz ฿47 ฿44.50
CF136 Adult Seared Tuna| แมวโต ทูน่า 2.8 oz ฿47 ฿44.50
CF137 Mature Chicken| แมวสูงอายุ ไก่ 2.8 oz ฿47 ฿44.50

กระป๋อง 185 กรัม 
48-can mastercase
ยกลัง 48 กระป๋อง
ปกติ ฿912 สมาชิก ฿864



DF307A 2 kg  fl380 fl360
DF307B 8 kg  fl1,410 fl1,330
DF307C 15 kg fl2,460 fl2,330
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MINI STARTER MINI JUNIOR MINI ADULT MINI MATURE +8 MINI LIGHT MINI SENSIBLE STERILISED

แม่สุนัขตั้งท้อง-ให้
นม และ ลูกสุนัข
หย่านม - 3 เดือน

สูตรลูกสุนัขพันธุ์เล็ก 
อายุ 2-10 เดือน

สูตรสุนัขโตพันธุ์เล็ก 
อายุ 10 เดือน - 8 ปี

สูตรสุนัขโตพันธุ์เล็ก
อายุ  8 ปี ขึ้นไป

สูตรสุนัขพันธุ์เล็ก
อ้วนง่าย 10 เดือน
ขึ้นไป

สุนัขกินยาก มีปัญหา
ระบบทางเดินอาหาร 
10 เดือนขึ้นไป

สุนัขทําหมัน 10 
เดือนขึ้นไป

DF303A 1kg fl350  fl325
DF303B 3kg fl950  fl879

DF302A 2 kg  fl550 fl519
DF302C 8 kg fl1,740  fl1,649 DF311A 2kg fl615 fl579

 
DF312A 2kg fl560 fl529
 

DF313A 2kg 
ปกติ ฿615 
สมาชิก fl579
 

CHIHUAHUA SHIH TZU YORKSHIRE TERRIER GOLDEN RETRIEVER LABRADOR RETRIEVER

WEST HIGHLAND
WHITE TERRIER

BEAGLE FRENCH BULLDOG MINI SCHNAUZER

DF347A 1.5kg  fl625 fl589 DF365C 12 kg  fl2,750 fl2,612  DF366C 12 kg  fl2,750 fl2,612  

DF349A 1.5kg  fl655 fl609 

สูตรสุนัขนํ้าหนักโตเต็มวัย (10 เดือน) ตํ่ากว่า 10 กก.

สูตรสุนัขเลี้ยงในบ้าน (ลดกลิ่นมูล)

สูตรสุนัขนํ้าหนักโตเต็มวัย (15 เดือน) ระหว่าง 26 - 44 กก.

อาหารสูตรเฉพาะสายพันธุ์
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JUNIOR ADULT ADULT 5+ LIGHT

สูตรลูกสุนัขพันธุ์
ใหญ่ 2-15 เดือน

ชิวาวา 8 เดือนขึ้นไป ชิห์สุ 10 เดือนขึ้นไป ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย 
10 เดือนขึ้นไป

โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ 
10 เดือนขึ้นไป

ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ 
10 เดือนขึ้นไป

เวสตี้ส์ 10 เดือนขึ้นไป

สูตรสุนัขพันธุ์ใหญ่ 
15  เดือน - 5 ปี

สูตรสุนัขพันธุ์ใหญ่ 
5 ปีขึ้นไป

สูตรสุนัขพันธุ์ใหญ่ อ้วนง่าย 
15 เดือนขึ้นไป

DF327A 4kg  fl950 fl895
DF327C 15kg fl2,100 fl1,990
 

DF341A 1.5kg  fl655  fl609 
DF341B 3 kg   fl950  fl895 DF343A 1.5kg  fl655 fl609

PUG
พั๊ก 10 เดือนขึ้นไป
DF345A 1.5kg  fl655 fl609

DF328A 4kg  fl950 fl895
DF328C 15kg fl2,100 fl1,990
 

DF330C 13kg  fl2,100 fl1,990
 

DF361A 3kg  fl790 fl749  DF363A 3kg  fl790 fl749  DF364A 3kg  fl950 fl895  
บีเกิ้ล 12 เดือนขึ้นไป เฟรนช์บูลด๊อก 

12 เดือนขึ้นไป
มินิ ชเนาเซอร์
10 เดือนขึ้นไป

PROMO*
฿1,990

PROMO*
฿1,990

CANNED FOOD ALL BREED 
195G อาหารสุนัขสูตรกระป๋อง สําหรับสุนัข
ทุกสายพันธุ์ 195 กรัม
CF351  Starter | ลูกสุนัข 0-2 เดือน   ฿47 ฿45
CF352  Junior | ลูกสุนัข 2-10 เดือน  ฿47 ฿45
CF353  Beauty | บำารุงขน 10 เดือน+ ฿47 ฿45
CF354  Light | คุมนำ้าหนัก 10 เดือน+ ฿47 ฿45
CF355  Mature | สุนัข 8 ปีขึ้นไป  ฿47 ฿45

CAN'T FIND THE FORMULAR 
YOU'RE LOOKING FOR?
Give us a call! We may be 
able to help you.

ไม่มีสูตรที่คุณต้องการ?
กรุณาโทรสอบถามได้ที่
0-2212-9172

PROMO*
฿1,990

PROMO*
฿1,990

ROTTWEILER JUNIOR

DF367C 12 kg  fl2,750 fl2,612  
ร๊อตไวเลอร์ 2-10 เดือน

PROMO*
฿1,990

DF329C 15kg ฿2,830  fl2,688
 

JUNIOR | ลูกสุนัข < 10 เดือน
DF314A   1.5 kg    ฿560  ฿525
DF314B   3 kg     ฿1,000 ฿949
ADULT | สุนัขโต 10 เดือน - 8 ปี
DF315A   1.5 kg    ฿560  ฿525
DF315B   3 kg     ฿1,000 ฿949
SENIOR | สุนัขสูงอายุเกิน 8 ปี
DF316A   1.5 kg    ฿560  ฿525
DF316B   3 kg     ฿1,000 ฿949

DF308A 2 kg  fl615 fl579
DF308B 8 kg fl1,770 fl1,669
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BABYCAT (0-4 MONTH) & KITTEN (4-12 MONTHS) 
สูตรเบบี้แคท - สูตรแม่แมวตั้งท้องถึงให้นม และลูกแมวหย่านม
ถึง 4 เดือน สูตรคิทเท่น - ลูกแมว 4-12 เดือน

แมวโตทั่วไป กิจกรรมปานกลาง อายุ 
1 ปี ขึ้นไป

แมวที่ต้องการบํารุงขนและผิวหนัง 1 
ปีขึ้นไป

แมวที่มีปัญหาระบบย่อยอาหาร 1 
ปีขึ้นไป

แมวที่ต้องการควบคุมนํ้าหนัก 1 ปีขึ้นไป

สูตรสําหรับแมวเปอร์เซีย ช่วยผิวหนังและขนให้เงางาม ช่วย
กําจัดก้อนขน และป้องกันการเกิดก้อนขนในทางเดินอาหาร

POUCH IN GRAVY 85g
อาหารซองหั่นเป็นชิ้นในนํ้าเกรวี่

POUCH IN JELLY 85g
อาหารซองหั่นเป็นชิ้นในเยลลี่

POUCH LOAF STYLE 85g
อาหารซองแบบโลฟ เนื้อละเอียด

BABYCAT 
INSTINCTIVE 
CANNED FOOD 
อาหารสูตรลูกแม้และแม่
แมวตั้งท้อง ให้นมลูก 
ชนิดกระป๋อง

แมวทําหมัน ควบคุมนํ้าหนัก บํารุงระบบ
ทางเดินปัสสาวะ สูตรแมวกินยาก สูตรแมวบริติช ชอร์ทแฮร์ 

DF382A   2 kg    fl640   fl608
DF382B   4 kg    fl1,150  fl1,092
DF382C   10 kg    fl2,290  fl2,175
 

DF385Z  400 g    ฿195   ฿185
DF385A   2 kg    fl740   fl699
DF385B   4 kg    fl1,280  fl1,209
 

DF386Z  400 g    ฿190   ฿180
DF386A   2 kg    fl710   fl669
DF386B   4 kg    fl1,230  fl1,159
 

DF389Z  400 g    ฿180   ฿171
DF389A   2 kg    fl635   fl599
DF389B   4 kg    fl1,110  fl1,049 

DF390A  Protein 2kg   fl740   fl699
DF390B  Protein 4kg   fl1,280  fl1,209
DF396B  Aromatic 4kg  fl1,280  fl1,209

DF392B Kitten/ลูกแมว 2kg  fl740 fl699
DF393B Adult/แมวโต 2kg  fl740 fl699

DF388A   2 kg    fl670   fl629
DF388B   3.5 kg   fl1,160  fl1,099 

LABRADOR RETRIEVER

FIT (>1 YEAR) HAIR & SKIN (> 1 YEAR)

SENSIBLE (> 1 YEAR)
แมวมีปัญหาก้อนขน 1 ปี ขึ้นไป ลดการจับ
ตัวของก้อนขน และขับก้อนขนตกค้าง
DF387Z  400 g    ฿195   ฿185
DF387A   2 kg    fl740   fl699
DF387B   4 kg    fl1,280  fl1,209 

HAIRBALL CARE (> 1 YEAR)

ADULT & KITTEN PERSIAN FORMULA

STERILIZED EXIGENT (>1 YEAR) BRITISH SHORTHAIR

DF380A  Baby Cat 2 kg | เบบี้แคท 2 กก. ฿670 ฿629
DF380B  Baby Cat 4 kg | เบบี้แคท 4 กก. ฿1,160 ฿1,099
DF381Z  Kitten 400 g | คิทเท่น 400 ก. ฿190 ฿180
DF381A  Kitten 2 kg | คิทเท่น 2 กก. ฿625 ฿589
DF381B  Kitten 4 kg | คิทเท่น 4 กก. ฿1,160 ฿1,099

DF394Z  Kitten 400g | ลูกแมว 400 ก. ฿195 ฿185
DF394A  Kitten 2 kg | ลูกแมว 2 กก. ฿740 ฿699
DF394B  Kitten 4 kg | ลูกแมว 4 กก. ฿1,280 ฿1,209
DF395Z  Adult 400g | แมวโต 400 ก. ฿195 ฿185 
DF395A  Adult 2 kg | แมวโต 2 กก. ฿740 ฿699
DF395B  Adult 4 kg | แมวโต 4 กก. ฿1,280 ฿1,209

CP321  Kitten | ลูกแมว
CP322  Instinctive Adult | แมวโต 
CP323  Ultra Light | คุมนำ้าหนัก
CP324  Intense Beauty | บำารุงขน 
CP325 Instinctive 7+  | 7 ปีขึ้นไป 
CP318  Sterilised | แมวทำาหมัน 
CP319  Hairball | กำาจัดก้อนขน. 
CP320 Urinary | สูตรป้องกันนิ่ว. 

CP329  Kitten | ลูกแมว
CP330 Instinctive Adult | แมวโต 
CP332  Ultra Light | คุมนำ้าหนัก
CP331  Intense Beauty | บำารุงขน 
CP334 Instinctive 7+  | 7 ปีขึ้นไป
CP333  Sterilised | แมวทำาหมัน

CP335  Kitten | ลูกแมว
CP336 Instinctive Adult | แมวโต 
CP337  Sterilised | แมวทำาหมัน
CP338  Persian | แมวเปอร์เซีย CF361  195g/กรัม

ปกติ   ฿54.75
สมาชิก ฿51.75

*ราคาโปรโม
ชั่น เงินสด
เท่านั้น
Promo Price 
Cash only

฿339*
฿659*
฿1,599*

PROMO
฿339&
฿659*

LIGHT (> 1 YEAR)

แมวอาศัยในบ้าน สูตรแมวโต 1-10 ปี และแมวสูงอายุเกิน 7 ปี
ลดปริมาณและกลิ่นมูล ย่อยง่าย
DF383Z   Adult | แมวโต 400 g      fl190   fl180
DF383A   Adult | แมวโต 2 kg      fl710   fl669
DF383B   Adult | แมวโต 4 kg      fl1,230  fl1,159
DF384A   7+ | แมวสูงอายุ 1.5 kg     fl525   fl495
DF384B   7+ | แมวสูงอายุ 3.5 kg     fl1,020  fl959

INDOOR ADULT (1-10 YEARS) & MATURE (7+)

Description    ปกติ สมาชิก
Each  | 1 ซอง  ฿35.50 ฿34.50
Pack of 12 | 12 ซอง ฿414 ฿402



อาหาร ร  |    | NUTRITION 

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

อาหาร |    | FOOD14

ชนิดซอง 70 กรัม | 70g Pouch  
Item#    Description                       ปกติ สมาชิก 
CP211     Tuna | รสปลาทูน่า                   ฿22.75  ฿21.50
CP212     Tuna & Mackerel l รสปลาทูน่าและแมคคาเรล      ฿22.75  ฿21.50
CP213    Tuna & Salmon | รสปลาทูน่าและแซลมอน        ฿22.75  ฿21.50
CP214    Tuna & Crab Stick | รสปลาทูน่าและปูอัด         ฿22.75  ฿21.50
CP215    Tuna & Bream | รสปลาทูน่าและปลาทรายแดง      ฿22.75  ฿21.50
CP216    Tuna & Chicken | รสปลาทูน่า ไก่และโบนิโตะ      ฿22.75  ฿21.50
ราคายกลัง 24 ซอง | 24-Pouch Mastercase price          ฿510  ฿480

ชนิดกระป๋อง 85 กรัม | 85g Canned 
Item#    Description                       ปกติ สมาชิก 
CF285    Pure Tuna White Meat  | ทูน่าเนื้อขาวในเยลลี่      ฿32.75 ฿30.75
CF286    Tuna Slice in Gravy | ทูน่าสไลซ์ในน้ำาเกรวี่        ฿32.75 ฿30.75
CF287    Tuna and Prawns | ทูน่าฟิเลต์และกุ้งในน้ำาเกรวี่     ฿32.75 ฿30.75
CF288    Tuna Filets and Shirasu | ทูน่าฟิเลต์และชิราสึ      ฿32.75 ฿30.75
CF289    Tuna & Snapper | ปลาทูน่าเนื้อขาวและปลากะพง    ฿32.75 ฿30.75
CF290    Succulent Chicken Breast | อกไก่ในน้ำาเกรวี่      ฿32.75 ฿30.75
ราคายกลัง 24 กป. | 24-can Mastercase price           ฿728 ฿680

Sheba Cat Food. Available in canned and pouch style.
อาหารแมวชีบ้า มีให้เลือกชนิดซอง 70กรัม และ ชนิดกระป๋อง ชีบ้า ดีลักซ์ 85 กรัม

Whiskas Cat 
Food  วสกัส

Item# Description ปกติ สมาชิก
DF233
DF234A 
DF234B 
DF234C 
DF235A 
DF235B 
DF235C 
DF236A 
DF236B 
DF238A 
DF238B 
DF239A 
DF232A 

Kitten 1.1 kg. | ลูกแมว 1.1 กก.
Tuna 1.2 kg. | ทูน่า 1.2 กก.
Tuna 3 kg. | ทูน่า 3 กก.
Tuna 7 kg. | ทูน่า 7 กก.
Ocean Fish 1.2 kg. | ปลาทะเล 1.2 กก.
Ocean Fish 3 kg. | ปลาทะเล 3 กก.
Ocean Fish 7 kg. | ปลาทะเล 7 กก.
Mackerel 1.2 kg. | ปลาทู 1.2 กก.
Mackerel 3 kg. | ปลาทู 3 กก.
Gourmet Seafood 1.2 kg. | โกเม่ซีฟู้ด 1.2 กก.
Gourmet Seafood 3 kg. | โกเม่ซีฟู้ด 3 กก.
Grilled Saba 1.2 kg. | ซาบะย่าง 1.2 กก.
Hairball 1.1 kg. | สูตรลดก้อนขนในท้อง 1.1 กก.

฿130
฿130
฿280
฿565
฿130
฿280
฿565
฿130
฿280
฿130
฿280
฿130
฿130

฿125
฿125
฿265
฿535
฿125
฿265
฿535
฿125
฿265
฿125
฿265
฿125
฿127

Whiskas Pouch(85 g.) | ชนิดซอง 85 กรัม
อาหารแมววิสกัสชนิดเปียกในถุงฟอยล์ (85 กรัม)

Whiskas Canned Food
วสกัสชนิดกระป๋อง

Item# Description
CP263
CP251
CP256
CP253
CP258
CP252

Kitten Mackerel | ลูกแมวรสปลาทู
Kitten Tuna | ลูกแมวรสปลาทูน่า
Mackerel & Salmon | ปลาทูและซัลม่อน
Tuna & White Fish | ทูน่าและปลาเนื้อขาว
Ocean Fish | ปลาทะเล
Tuna | ปลาทูน่า

สมาชิก

สมาชิก

฿43
฿43
฿43
฿43
฿43

฿1,008

Item# Description ปกติ

ปกติ

CF241B 
CF242B 
CF243B 
CF244B 
CF246B 

Sardine,Squid&Shrimp 400g. | ซาร์ดีน,หมึก,กุ้ง 400ก.
Sedfood Platter 400 g. | ปลาทะเลรวมมิตร 400 กรัม
Ocean Fish 400 g. | ปลาทะเล 400 กรัม
Mackerel 400 g. | ปลาทู 400 กรัม
Tuna 400 g. | ปลาทูน่า 400 กรัม

฿46
฿46
฿46
฿46
฿46

฿1,080
ราคายกลัง 24 กระป๋อง (400 ก.) | 24 Cans Mastercase (400 g.) 
ทุกรส | All Flavors

CP255
CP264
CP271
CP257

Mackerel | ปลาทู
Seafood | ซีฟู้ดคอคเทล
Tuna & Chicken | ทูน่า ไก่
Grilled Saba | ซะบะย่าง
24 Pouch | 24 ซอง

Item#  Description  ปกติ สมาชิก
CF181A  Tuna 185g | ทูน่า 185 กรัม  ฿19 ฿18
CF181B  Tuna 400g | ทูน่า 400 กรัม  ฿38 ฿36
CF182A  Ocean Fish & Shrimp 185g | ปลาทะเลและกุ้ง 185 กรัม ฿19 ฿18
CF182B  Ocean Fish & Shrimp 400g | ปลาทะเลและกุ้ง 400 กรัม ฿38 ฿36
CF183A  Sardine & Shrimp 185g | ปลาซาร์ดีนและกุ้ง 185 กรัม ฿19 ฿18
CF183B  Sardine & Shrimp 400g | ปลาซาร์ดีนและกุ้ง 400 กรัม ฿38 ฿36
CF184A  Sardine & Chicken 185g | ปลาซาร์ดีนและไก่185 กรัม ฿19 ฿18
CF184B  Sardine & Chicken 400g | ปลาซาร์ดีนและไก่ 400 กรัม ฿38 ฿36
CF185A  Pilchard & Salmon 185g | ปลาซาร์ดีนและซัลมอน 185 กรัม ฿19 ฿18
SPECIAL FORMULA | รุ่นพิเศษกระป๋องสีทอง
CF196  Tuna & Surimi 85g | ทูน่าและปูอัด 85 กรัม  ฿26 ฿25
CF197  Tuna & Shirasu 85g | ทูน่าและปลาชิราสุ 85 กรัม  ฿26 ฿25
CF198  Tuna & Shrimp 85g | ทูน่าและกุ้ง 85 กรัม  ฿26 ฿25
CF199  Tuna & Chicken 85g | ทูน่าและไก่ 85 กรัม  ฿26 ฿25

Top Cat Canned Food.  
อาหารแมวท๊อปแคท มีสองสูตรให้เลือก สูตรธรรมดา กระป๋องขนาก 185 กรัม และ  400 กรัม และสูตร
พิเศษท่ีใช้เน้ือปลาคัดสรรพิเศษ ขนาด 85 กรัม
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Canned Food 185g | อาหารกระป๋อง 185 กรัม

Canned Food 400g | อาหารกระป๋อง 400 กรัม

Pouch 80g | อาหารซอง 80 กรัม

Me-O Cat Food 
อาหารแมวบีโอ

Description ปกติ สมาชิก
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Persian 1.1kg | เปอร์เซีย 1.1 กก. 
Seafood 1.2kg. | ซีฟู๊ด 1.2 กก. 
Sedfood 3kg. | ซีฟู๊ด 3 กก. 
Sedfood 7kg. | ซีฟู๊ด 7 กก. 
Beef 1.2kg. | เนื้อวัว 1.2 กก. 
Chicken 1.2kg. |ไก่ 1.2 กก. 
Tuna 1.2 kg. | ทูน่า 1.2 กก. 
Tuna 3kg. | ทูน่า 3 กก. 
Tuna 7kg. | ทูน่า 7 กก. 
Gourmet 1.1kg | โกเม่ 1.1 กก. 
Gourmet 2.8 kg. | โกเม่ 2.8 กก. 
Gourmet 6.8 kg. | โกเม่ 6.8 กก.
Mackerel 3 kg. | ปลาทู 3 กก.
Mackerel 7 kg. | ปลาทู 7 กก.
Pilchards | ปลาทะเลในเยลลี่
Tuna | ทูน่า
Seafood | ซีฟู๊ด

Pilchards | ปลาทะเลในเยลลี่
Tuna | ทูน่า
Seafood | ซีฟู๊ด

Kitten Tuna | ลูกแมว ทูน่า
Tuna & Chicken | ทูน่าและไก่ 
Sardine & Snapper | ซาร์ดีนและปลากระพง
Sardines & Chicken | ซาร์ดีนและไก่
Ocean Fish | ปลาทะเล
Tuna | ทูน่า
Tuna & White Fish | ทูน่าและปลาเนื้อขาว

฿129
฿129
฿270
฿560
฿129
฿129
฿129
฿270
฿560
฿129
฿270
฿560
฿270 
฿560
฿19.25
฿19.25
฿19.25

฿37
฿37 
฿37 

฿13.25
฿13.25
฿13.25 
฿13.25 
฿13.25 
฿13.25
฿13.25

฿122
฿122
฿255
฿529
฿122
฿122
฿122
฿255
฿529
฿122
฿255
฿529
฿255 
฿529
฿18.25
฿18.25
฿18.25

฿34.75 
฿34.75 
฿34.75 

฿12.25
฿12.25
฿12.25
฿12.25
฿12.25
฿12.25 
฿12.25

Dry Food | อาหารเม็ด

อาหารกระป๋อง 185 กรัม 
48-can mastercase
ยกลัง 48 กระป๋อง
ปกติ ฿912 สมาชิก ฿864

Item#

ปกติ
฿439
฿779

ปกติ สมาชิกปกติ ฿864 สมาชิก ฿810

24-can mastercase
ยกลัง 24 กระป๋อง
อาหารกระป๋อง 400 ก.



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


