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Laser & LED teasers. Shoot the red laser and watch your pets chase
until they drop! Perfect for exercising at home without you having
to move from the couch. Available in pen and mini flash light style
both with LED light and laser. Comes with one set of batteries. เลเซอร์

และไฟ LED สำาหรับล่อสุนัขและแมวให้วิ่งไล่ เหมาะกับการออกกำาลังกายในบ้านโดยที่คุณไม่
ต้องเหนื่อย แค่กดแสงเลเซอร์แล้วนั่งมองสุนัขและแมวของคุณวิ่งไล่จนเหนื่อย มีให้เลือกชนิด
ไฟฉายขนาดเล็กและชนิดปากกา ทั้งสองชนิดมรไฟ LED และ ไฟเลเซอร์ มากับถ่าน 1 ชุด
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
CT101 2 in 1 LED/LASER Light | ไฟฉายทูอินวัน
฿89
฿79
CT102 3 in 1 LED/LASER Pen| ปากกาทรีอินวัน
฿89
฿79
CT103 Extra Battery 10/pk | ถ่านสำาหรับเติม 10 ก้อน
฿50
฿45

Four Paws Super Catnip Scratching Post & Perch. Scratching post
features 21" tall post with sial and carpet covering and a catnip toy.
Scratching Perch features a carpeted base and top perch, along
with a sisal and carpeted 24" tall scratching post complete with 2
hanging catnip plush rattle balls. เสาข่วนแมวซุปเปอร์แคทนิป จาก โฟร์พอวส์

มีให้เลือกทั้งชนิดมีและไม่มีที่นอนด้านบน รุ่นเสาอย่างเดียวมีความสูง 21 นิ้ว หถ้มด้วยสอง
พื้นผิวคือเชือกและพรม พร้อมของเล่นแคทนิป รุ่นมีที่นอนมีฐานและที่นอนด้านบนเป็นพรม
เสาส่วนหนึ่งเป็นเชือก อีกส่วนเป็นพรม ให้แมวปีนป่ายและจิกข่วนได้หลายพื้นผิว พร้อมของ
เล่นห้อยสองชิ้น สูง 24 นิ้ว
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
CT823
Post | เสาอย่างเดียว 20" นิ้ว
฿940
฿889
CT824
W/Perch | มีที่นอน 24" นิ้ว
฿1,690 ฿1,599

A) 53 x53 x120cm

B) 61 x 46 x130 cm

D) 50 x 50 x 120 cm
Sofa-shaped Cat Scratcher. Made from cardboard that cats with
FREE bag of catnip. ทีข่ ว่ นเล็บแมวรูปโซฟา ขึน
้ ไปนัง่ ได้ขณะทีจ่ กิ ข่วน ทำาจากกระดาษ

แข็งที่แมวชื่นชอบ แถมฟรี แคทนิปแห้ง 1 ถุง ใช้โรยเพื่อล่อแมว
Item#
Description
ปกติ
CT317
60 x 27 cm
฿520

C) 50 x 50 x 92 cm

สมาชิก
฿470

E) 70 x 60 x 185 cm

Knock Down Cat Towers. Made with faux fur, and sisal rope. Easy
to aseemble with instructions and tools included. เสาข่วนสำาหรับแมวรุ่น

ถอดประกอบได้ ขนย้ายง่าย ประหยัดพื้นที่ แข็งแรงพิเศษ ทำาจากขนสัตว์เทียม และเชือกที่แมว
ชอบข่วน มีอุปกรณ์และวิธีประกอบครบ สีดังภาพ
Item#
CT164
CT162
CT161
CT163
CT165

Description
Type A | แบบ A
Type B | แบบ B
Type C | แบบ C
Type D | แบบ D
Type E | แบบ E

ปกติ
฿3,250
฿2,100
฿1,860
฿2,400
฿4,500

สมาชิก
฿3,085
฿1,995
฿1,765
฿2,279
฿4,275

Four Paws Super Catnip Crazy Cat Pants. Sprinkled with catnip
(within the lining) and made with crinkly material. 37” at the waist
and 25” long (actual “tunnels” are 14.5” )

โฟร์พอวส์ ซุปเปอร์ แคทนิป เครซีแ่ พนซ์ กางเกงอุโมงค์สาำ หรับแมว ทำาจากวัสดุทนทาน ส่งเสียง
คล้ายถุงพลาสติก สอดไส้แคทนิป ขนาดใหญ่มาก เอว 37 นิว้ ยาว 25 นิว้ (ส่วนอุโมงค์ 14.5 นิว้ )
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
CT822
37" W | เอว 37 นิ้ว
฿1,250 ฿1,189

ของเล่นแมว | 54 | CAT TOYS

สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ (ยังไม่ได้แกะ) พร้อมใบเสร็จ ภายใน 7 วัน ได้ที่ร้านเท่านั้น

RASCALS

2.5" Squeaky Mouse
หนูบีบมีเสียง

CT734

CT733
3.75" Whirly Bird
เวอรลี่ เบิร์ด
CT732

CT731
1.5" Lattice Ball
w/Bell บอลกระดิ่ง

CT060

CT059

1.25" Rainbow Foam
ball บอลโฟม

Leather
Mouse
หนูหนังกลับ

CT032

Hypno Mouse
หนูพันด้ายยาง

2" Plush Mouse
หนูขนฟู

4" Furry
Mouse
หนูขนสั้น

CT051
CT828
39" Tail Teaser
เบ็ดตกปลาเทอร์
โบเทล

6.5" Catnip
Belly
Hedgehog
เม่นสอดไส้
แคทนิป
CT823HEA

Catnip
Belly
Mouse หนู
สอดไส้
แคทนิป
CT823MOU

Plush toys with
refillable catnip
pocket!

CT823DUC

4.5" Catnip Belly
Duck เป็ดสอดไส้
แคทนิป

Pull me!

s
te
ra

rat
es

8.5" Turbo Tail
เทอร์โบเทล
CT826

s!
ce

B

CT827
9" Turbo Tail & Ball
เทอร์โบเทลและบอล

1.75" Rattle Tail
บอลเชือกเสียงถั่ว CT736

CT735

n
ou

CT825
3.5" Bouncy Bird
(bouncing ball inside)
นกสอดไส้บอล
5" Plush Monster
ม๊อนสเตอร์ขนฟู

Assorted Cat Toys. Watch your cat pounce, chase, and go crazy over these innovative toys!

b
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Vib

CT751
3" Furry Bird
นกหางฟู

CT824
6.25" Vibrating
Creature
ตุ๊กตาจิ้งจกดิ้นได้
เมื่อดึงหาง

ของเล่นสำาหรับแมวเขี่ย ตะปบ วิ่งไล่ และกระโจนใส่ มีหลายรูปแบบและพื้นผิวให้เลือก
Item# Description
ปกติ สมาชิก CT825 3.5" Bird | นกกระเด้งได้
CT733 2.5" Fuzzy Mouse | หนูบีบมีเสียง ฿29 ฿25
CT823DUC Catnip Duck | เป็ดแคทนิป
CT734 3.75" Whirly Bird | เวอร์ลี่เบิร์ด ฿78 ฿59
CT823HEA Catnip Hedgehog | เม่นแคทนิป
CT731 1.5" Lattice Ball | บอลกระดิ่ง ฿23 ฿20
CT823MOU Catnip Mouse | หนูแคทนิป
CT732 1.25" Rainbow Ball | บอลโฟม ฿33 ฿29
CT824 Vibrating Creature | จิ้งจกดิ้นได้
CT060 Leather Mouse | หนูหนังกลับ ฿35 ฿29
CT826 Turbo Tail | เทอร์โบเทล
CT059 Hypno Mouse | หนูพันด้ายยาง ฿35 ฿29
CT827 Turbo Tail w/Ball|เทอร์โบเทล+บอล
CT032 4" Fur Mouse | หนูขนสั้น 4 นิ้ว ฿29 ฿25
CT828 Turbo Tail Teaser|เบ็ดเทอร์โบเทล
CT051 Plush Mouse | หนูขนสัตว์
฿35 ฿29
CT735 Plush Monster|ม๊อนสเตอร์ขนฟู
CT751 3" Furry Bird | นกหางฟู
฿155 ฿139
CT736 Rattle Ball | บอลเชือกเสียงถั่ว

WATCH IT ON YOUTUBE!
https://youtu.be/Yz-9R1X35ws

Turbo 22" Random Roller Cat Toy
is designed for hours of mental
stimulation and interactive fun.
The battery powered ball moves
randomly inside the cover. Battery included. เทอร์โบโรลเลอร์ ของเล่น

แมวลูกบอลในถุง บอลใส่ถ่านวิ่งไปมาได้ข้าง
ในถุงทรงกลม ช่วยล่อแมวให้ไล่จับในทิศทางที่
คาดเดาไม่ออก และไม่สามารถนำาบอลออกมา
ได้ ช่วยให้แมวได้ออกกำาลังกายและเล่นสนุกได้
เป็นชั่วโมงไม่มีเบื่อ ในชุดแถมถ่านพร้อม
Item# Description
CT821 16" X 15" X 18"

ปกติ สมาชิก
฿880 ฿789
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฿170
฿320
฿320
฿320
฿320
฿190
฿160
฿340
฿65
฿50

฿149
฿279
฿279
฿279
฿279
฿179
฿149
฿319
฿59
฿45

Turbo Catnip Oil Spray is
available in a convenient 1
oz. spray for a catnip boost
anytime. Apply catnip spray
directly to toys or scratching
posts. เทอร์โบ แคทนิปสเปรย์ บรรจุใน

ขวดขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก กลิ่น
หอมแรงติดทนนาน ใช้พ่นลงบนชองเล่น
และของใช้ต่างๆ ที่ต้องการให้แมวเล่น
หรือจิกข่วน
Item# Description ปกติ สมาชิก
CT829 1 oz | ออนซ์ ฿180 ฿169

Hub Kit

(Hub + Solid Cat Crawl
ชุดเร่มต้น บ้าน+อุโมงค์ทึบ)

Hub
with extension

Safe sleeping place for cats with wire opening that can be adjusted
to cat size. Zipper closure offers back escape route if needed
คอมฟี่ โคคูน ถุงนอนนุ่ม หนา สำาหรับแมวที่ชอบซุกซ่อน ปากถุงสามารถดัด
ให้อยู่ทรงได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะกับขนาดของแมว ก้นถุงมีซปเปิดได้เพื่อ
ใช้เป็นอุโมงค์หรือจะปิดเพื่อใช้เป็นที่ซ่อนก็ง่ายดาย
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
BD511GRE Green 20 x 16" | สีเขียว 20 x 16 นิ้ว
฿715 ฿679
BD511BLU Blue 20 x 16" | สีนำ้าเงิน20 x 16 นิ้ว
฿715 ฿679
ปุ่มนูนสามารถ
กดลงได้เพื่อเพิ่ม
ความยากในการ
ปล่อยขนม

Carrier Kit

(Carrier + Solid Cat Crawl
ชุดเร่มต้น กระเป๋า+อุโมงค์ตาข่าย)

Nubs can be
pushed in to
increase difficulty.

ASTEROID TREAT TOY

Carrier
with extension

Cat Crawl
Mesh

Cat Crawl
Solid

Encourage cat play in and around carrier with base camp hub and
carrier set. Hub kit comes with one solid cat crawl attachable on
three sides. Carrier kit comes with one mesh cat crawl attachable
on three sides. Cat Crawl can be used on its own as a play tunnel
or as an extra tunnel for Base Camp. Folds in seconds to save space.
ถำา้ และอุโมงทีต่ อบสนองความต้องการมุดและแอบซ่อนของแมวขณะเล่นหรือจับ
เหยือ่ ชุดถำา้ มากับอุโมงค์ทบึ 1 ช้น สามารถติดได้ถงึ สามด้าน ชุดกระเป๋าสะพาย
มากับอุโมงค์ตาข่าย 1 ช้น สามารถซื้ออุโมงค์ติดเพิ่มได้ หรือจะใช้อุโมงค์อย่าง
เดียวสำาหรับให้แมวเล่นลอดไปมาก็ได้เช่นกัน พับเก็บง่ายไม่กินที่
Item# Description
CT541 Hub Kit (W/ 1 Cat Crawl)| ชุดถำ้าแถมอุโมงค์ 1 ชิ้น
CT540 Carrier Kit (W/ 1 Cat Crawl)| ชุดกระเป๋า+อุโมงค์ 1 ชิ้น
CT543 Mesh Cat Crawl | อุโมงค์ตาช่าย 1 ชิ้น
CT542 Solid Cat Crawl | อุโมงค์ทึบ 1 ชิ้น

An ingenious design makes this a toy that will grow with your cat's
puzzle-solving abilities. Translucent outer shell allows cat to see
treats inside. Nubs can be pushed in to increase difficulty, making
it more challenging for treats to come out. ของเล่นแมว แอสเตอร์รอย
ด์ ของเล่นทรงอุกกาบาต ซ่อนขนมได้ ปุม่ รอบๆ บอลสามารถกดให้จมหรือทำา
ให้นูนได้เพื่อเพิ่มความยากของการปล่อยขนม
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
CT556
2.6" | / 2.6 นิ้ว
฿230 ฿218

ปกติ
฿1,990
฿1,990
฿520
฿520

สมาชิก
฿1,889
฿1,889
฿489
฿489

Marinater
Compatible!
ใช้กับตู้อบ
แคทนิปได้

Photo Fish Mega-Marinate Cat Toys fit into the Jackson Galaxy large
Vault Marinater to soak up fresh catnip scent! Natural cotton and
rope are safe for playtime. Large size and extra filling make them
perfect for bunny kicks. ของเล่นแมว โฟโต้ฟิช ที่เหมือนของจรง สอดไส้
ให้มีรูปทรง 3D เพิ่มความเหมือนจรงและใช้กอดและถีบเล่นได้ สามารถใช้ ได้กับ
ตู้อบแคทนิปของแจ๊คสันกาแล็คซ่ เพื่อให้กลิ่รแคทนิปหอมหวลชวนเล่นเสมอ
Item# Description
ปกติ สมาชิก
CT557A Small 2/pk | ขนาดเล็ก แพ๊ค 2 ตัว
฿160 ฿152
CT557B Large 1/pk | ขนาดใหญ่ แพ๊ค 1 ตัว
฿230 ฿218

LED Balls CT523

COMFY CAT NAPPER

Lightweight and uniquely designed bed by Jackson Galaxy with a
soft, colorful quilted microlux plush and filled with composite foam.
For hardwood or tiled homes, the non-skid bottom helps to keep
the mat in place. One size fits all. Machine washable. คอมฟี่ แคทแนป
เปอร์ ทีน่ อนนุม่ ออกแบบโดยแจ๊คสัน กาแล็คซ่ หุม้ ด้วยป้าขนคล้ายไมโครไฟเบอร์
และสอดไส้ด้วยโฟมคอมโพสิทที่นุ่มพิเศษ ใช้ ได้กับแมวทุกขนาดและเหมาะกับ
พื้นไม้หรือพื้นกระเบื้อง วัสดุด้านล่างช่วยให้ที่นอนไม่เลื่อนไปมา ซักเครื่องได้
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
BD512ORC Orchid 18" x 13" | สีม่วง 18 X 13 นิ้ว
฿290 ฿269
BD512PIN Pink 18" x 13" | สีชมพู 18 X 13 นิ้ว
฿290 ฿269
BD512GRA Gray 18" x 13" | สีเทา 18 X 13 นิ้ว
฿290 ฿269

GALAXY SPIRAL
& LED BALLS
- Durable melamine design with sisal pad insert
- Rubber feet keep toy in place for lasting play
- LED ball activated by play and turns off automatically.
- Balls can be easily switched out or replaced
กาแล๊คซ่สไปรัล วงล้อใส่ลกู บอลกระพรบไฟ LED ล่อให้แมวว่งไปมาพยายามนำาบอล
ออกจากล้อ บอล LED จะติดเมือ่ แมวเล่นและดับเองเพือ่ ประหยัดไฟ ด้านบนมีกระดาษ
แข็งสำาหรับข่วน ที่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ตลอดเวลา ชุดวงล้อมาพร้อมบอล 1 ลูก
สามารถซื้อเพิ่มหรือซื้อเฉพาะบอลให้แมวเล่นตามลำาพังได้
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
CT534PUR Sprial + 1 LED Ball | วงล้อ
฿1,150
฿1,089
CT523
LED BAll 2/pk | บอล 2 ลูก
฿159
฿149
CT524
Corrugate 2/pk | กระดาษ 2 ชิ้น
฿139
฿129
Corrugate
replacement
CT524

BUTTERFLY BALL
A mentally stimulating,
battery-operated toy that
provides your cat with
visual entertainment. Using sensor-activated action to set the butterfly
fluttering within the ball,
this playful sphere taps
into your cat's natural
instincts to observe and
track prey. For indoor
use only. บัทเทอร์ฟลาย
บอล ลูกบอลพลาสติกด้านในมีผีเสื้อที่ดูเหมือนจรง บินไปมาล่อให้แมวจับ ลูกบอล
สามารถกลิง้ ไปมาได้ และผีเสือ้ จะบินไปมารอบบอลพร้อมกระพือปีกเพือ่ ล่อแมวให้ไล่
ตะครุบอย่างสนุกสนาน ทำางานด้วยถ่านไฟฉาย สามารถเปลีย่ นได้ และใช้เซ็นเซอร์ใน
การจับความเคลื่อนไหว
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
CT558
Butterfly Ball 6" | บอลผีเสื้อ 6 นิ้ว
฿1,150 ฿1,089

Watch it LIVE: https://youtu.be/MeQnDBx7P48

GRAVITY TOWER
A bouncy, tipsy, topsy, turvy, spinning magical magnetic cat toy! Unique
repelling magnets bounce as your cat bats at the different textured toys
on the ends of each peg encouraging active play at all hours of the
day. The weighted base keeps the Gravity Tower upright and allows it
to wobble and spin 360 degrees. แกรวตี้ทาวเวอร์ ของเล่นแมวติดแม่เหล็ก
พร้อมขาหมุนได้ 360 องศาติดของเล่นที่ปลายหลายวัสดุและพื้นผิวเพื่อล่อให้แมว
ตะครุบ ฐานออกแบบให้ล้มลุกได้ด้วยตนเอง และแม่เหล็กจะช่วยให้ก้านติดของเล่น
เหว่ยงไปมาได้เองโดยไม่ต้องใช้ถ่าน
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
CT559
Gravity Tower 7.8" X 6" X 10" นิ้ว
฿1,050 ฿989

ECLIPSE BOWL

SPACE STATION

Watch as your cat hunts the ball from multiple openings inside or outside the station. Serves as a bed, a hideout and a toy with scratch pad
inside! สเปซเสตชั่น ของล่นยานอวกาศที่ใช้เป็นที่นอน ที่ซ่อน ที่ข่วน และที่เล่นจับ
ลูกบอลในราง มีรูหลายรูให้แมวแหย่มือเข้าไปเข่ย ขอบสูงคล้ายกะละมังที่แมวชอบ
เข้าไปซ่อน รางลูกบอลด้านล่างเข่ยได้จากทั้งข้างนอกและข้างใน พร้อมถานกระดาษ
ข่วนที่เปลี่ยนได้ตลอดเวลา
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
CT558
Butterfly Ball 6" | บอลผีเสื้อ 6 นิ้ว
฿1,150 ฿1,089

Jackson Galaxy's stainless steel bowl.
The slightly curved bowl reduces
whisker stress, helps prevent chin
acne, and helps keep food in the
bowl. Non-Skid feet also keeps the
bowl in place while your cat is eating.
ชามสเตนเลส อีคลิบส์ ออกแบบโดยแจคสัน
กาแล๊คซ่ ให้เหมาะกับแมวโดยเฉพาะ ชามที่
ตืน้ จะไม่ทาำ ให้ระคายเคืองหนวดของแมวและ
ไม่ทาำ ให้คางเปือ้ นสกปรก ขอบโค้งมนช่วยให้
อาหารไม่หกเลอะเทอะ ขายางกันลืน่ และช่วย
ยกระดับชามให้เหมาะกับแมว
Item# Description
ปกติ สมาชิก
BW851 7.5" X 3.9" X 1.8" 3oz ฿490 ฿459

สั่งสินค้า โทร: 0-2212-9172 9.00น. - 19:00น. (จันทร์ - เสาร์) 11.00 - 19.00น. (อาทิตย์)
Sisal wobbly cat toy
with faux feather.
Round, weighted bottom creates unpredictable movement.

Set of three critters made
with all-natural materials:
Loofa , paper, twine,
wicker. แนชเชอรัล เพลย์ไทม์
ชุดของเล่น 3 ช้นที่ทำาจากวัสดุ
ธรรมชาติทแี่ มวชืน่ ชอบ คือ ใยบวบ
กระดาษ เชือก และหวาย ปลอดภัย
และมีสีสันที่แมวชื่นชอบ

ของเล่ น ล้ ม ลุ ก หุ้ ม ด้ ว ยเชื อ ก
สำาหรับช่วน ปลาย ติดขนนก
เทียม เพิ่มความตื่นเต้นให้กับ
แมวเมื่อไล่ตะครุบ

CT515 3/pk | ของเล่น 3 ชิ้น ฿169 ฿159

CT512 Wobbler | วอบเบลอร์์ ฿159 ฿149

Mouse shape with vibrating mechanism in body - pull tail to activate for
extra long run time. Catnip pod in
center. ของเล่นรูปหนูดึงหางแล้วดิ้นได้เหมือน

ของจรง เล่นได้

CT511 มอเตอร์เมาส์ ฿159 ฿149

Encourage cat's need
to stalk and attach
prey. Catnip pods, at
each end. คิคเกอร์ ของเล่น

Catnip Vault Marinater. This easy to use vault allows you to
add your favorite cat toys to it, pour catnip into the edges on
the bottom half and then replace the lid to begin the infusion.
เดอะวอล์ท ตู้อบแคทนิปขนาดจ๋ว เพียงใส่แคทนิปในช่องที่ฐาน แล้วใส่ของเล่นต่างๆ

แมวผ้ า ขนนุ่ ม ออกแบบให้ แ มว
ตะครุบและกอด กัด เอาขาถีบ
คล้ายการจับเหยื่อขนาดใหญ่
สอดไส้แคทนิปทั้งสองปลาย

CT532 Plush Kicker | คิคเกอร์ ผ้าขน
CT533 Plush Kicker | คิคเกอร์

฿190 ฿179
฿255 ฿239

เข้าไป เท่านี้คุณก็จะได้ของเล่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นแคทนิป

CT533

CT532

CT554A
CT554

Small 7.4" x 5.5" x 5" นิ้ว
Large 11.4" x 5.5" x 5" นิ้ว

฿520 ฿489
฿630 ฿595

5.5" นิ้ว
10" นิ้ว

Life-like, photo finish stuffed toys infused with catnip. Available in three
interesting sizes and shapes. ของเล่นแมวรูปสัตว์เหมือนจรง กลิ่นแคทนิปหอมรุนแรง
สีสันสดใส มีสามแบบให้เลือก ทั้งขนาดใช้เข่ย ใช้ตะปป และ ขนากใช้กอดเอาขาถีบ

CT520 Desert Dweller 2/pk | กิ้งก่าทะเลทราย 2 ชิ้น
CT525 Iguana Kicker 1/pk | อิกัวน่า (ใช้ขาถีบ) 1 ชิ้น
CT560 Bettle Bat Around 1/pk | ด้วง 1 ชิ้น

ng
nd

Wa
Air Persuit

Ground Persuit

CT521
CT522
CT513
CT514

Air Wand Kit | ชุดเหยื่อบนฟ้า
Ground Wand Kit | ชุดเหยื่อบนดิน
Air Prey Toy | ขนนก
Ground Prey Toy | แมลง

฿520
฿520
฿159
฿159

฿495
฿495
฿149
฿149

฿199
฿240
฿169

Ground Persuit
ชุดเหยื่อบนดิน
และแมลงสำาหรับเปลี่ยน

opi

ปรับ

Air Persuit prey
ขนนกสำาหรับเปลี่ยน

esc

Tel

ควา
มย

าวไ

ด้

Air Persuit kit
ชุดเหยื่อบนฟ้า

฿210
฿255
฿180

MOJO MAKER. Air and ground persuit kit with telescoping wand. Air persuit kit comes with rope and feather.
Ground persuit kit comes with wire and ground prey.
Yous are interchangable. โมโจเมเกอร์ ชุดไม้ล่อแมวปรับความยาว

ได้รุ่นเหยื่อบนฟ้ากับเหยื่อบนดิน ชุดเหยื่อบนฟ้าใช้เชือกติดขนนกที่ปลายให้
กระโจนจับกลางอากาศ รุน่ เหยือ่ บนดินใช้ลวดติดเหยือ่ คล้ายแมลงให้ไล่ตะครุบ
บนพื้น ทั้งสองรุ่นเปลี่ยนสับของเล่นได้
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3" นิ้ว

สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ (ยังไม่ได้แกะ) พร้อมใบเสร็จ ภายใน 7 วัน ได้ที่ร้านเท่านั้น

Petmate Crazy Circle. Watch your cat go crazy trying to get at the yellow
ball inside the track. Your cat will run around to bat the inner ball around the
circle trying to get it out!

เครซี่เซอร์เคิ่ล วงล้อซ่อนลูกบอลที่กลิ่งไปมาเป็นวงกลมเมื่อแมว
เขี่ย ให้แมวของคุณสนุกสนานแลัคุ้มคลั่งไปกับการพยายามวิ่งไปรอบๆ เพื่อพยายามนำาบอล
ออกจากวงล้อ มีให้เลือกสองขนาด
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
CT061A
9.8" | 9.8 นิ้ว
฿400
฿379
CT061B
17" | 17 นิ้ว
฿690
฿649

The Light Chaser satisfies a cat’s
natural stalking instinct. Made with
a safe LED light and complete with a
Velcro collar and batteries, your cat
will need a nap after playing hard
with the Light Chaser! ของเล่นไฟเลเซอร์

LED สำาหรับให้แมววิ่งไล่ สามารถใช้เล่นกับแมวได้
หรืแจะให้แมวสวมเป็นปลอกคอวิ่งไล่เองไม่มีวันจบ
ก็ได้เช่นกัน ปลอกคอเป็นตีนตุ๊กแกปรับได้หลาย
ขนาด เปลี่ยนถ่านได้
Item#
Description ปกติ สมาชิก
CO977BLA Light Chaser ฿210 ฿199

The Bergan Turbo Track. Each piece twist-locks together with any
other piece, making the possibilities nearly endless. Buy 1 set or
buy 10 sets and transform it from a track to a highway that keeps
your cat entertained for hours. เทอร์โบแทรค ของเล่นแมวชนิดรางที่เปลี่ยนรูปร่าง

ได้แทบไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อแก้เบื่อ สามารถนำาหลายๆ ชุดมาต่อกันให้กลายเป็นชุดใหญ่ได้ ช่วย
ให้แมวออกกำาลังกายได้ดีเยี่ยม
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
CT712
Turbo Track | เทอร์โบแทรค
฿740
฿689

(3)

(2)
The Catnip Cyclone™ generates air currents to stimulate the euphoric
aroma from cat nip inserted into the center. Made in USA. BPA Free.

(4)

แคทนิปไซโคลน ของเล่นวงล้อแมวที่ปล่อยกลิ่นแคทนิปหอมหวลออกมาจากช่องกลางวง สา
มารถเติมแคทนิปได้ตามต้องการเพื่อให้แมวเล่นสนุกไม่รู้เบื่อ ช่วยออกกำาลังกายได้ดี ผลิตใน
สหรัฐอเมริกา ไม่มีสารพิษ
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
CT711
Cyclone | ไซโคลน
฿490
฿459
(1)

Zoom Around the Room Organic Catnip.
Chock-full of only the best parts of the
catnip plant, our Zoom Around the Room
high-test organic catnip contains only the
leaf and the flower. Comes in a zip-sealed
plastic bag for ultimate freshness! แคทนิปอ

Fatcat Catnip Toys in assorted colors. (1) Hatheads feathers and
catnip are an irresistible combo (2) Soft 'n fluffy Dust Bunnies are
filled with catnip (3) Zoom Stuffers Catnip Pods are filled to the rim
with catnip. (4)Zoom-Around-the-Room high-test Organic catnip
contains only the leaf and flower. ของเล่นแมวอัดแน่นด้วยแคทนิปจากแฟทแคท

(1)แฮทเฮท ตุ๊กตาผ้าสอดไส้แคทนิปพร้อมหมวกขนนก (2)ดัสท์ บันนี่ กระต่ายขนฟูสอดไส้แค
ทนิป (3)ซูม สตัฟเฟอร์ส ซองผ้าอัดแน่นด้วยแคทนิปจนถึงขอบ (4)แคทนิปออร์แกนิคคัดพิเศษ
ให้มีแต่ใบและดอก กลิ่นแรงพิเศษ
Item# Description
ปกติ สมาชิก
CT258 (1) Hat Heads 2/pk | แฮทเฮดส์ 2 ชิ้น
฿170 ฿159
CT257 (2) Dust Bunnies 2/pk | ดัสท์บันนี่ 2 ชิ้น
฿125 ฿119
CT256 (3) Zoom Stuffers 3/pk | ซูมสตัฟเฟอรส์ 3 ชิ้น
฿105 ฿99
CT255 (4) Organic Catnip | แคทนิปออร์แกนิค
฿85
฿79

อร์แกนิคคัดพิเศษให้มีแต่ใบและดอก กลิ่นแรงพิเศษ ผ่าน
การทดสอบขั้นสูงแล้ว ใช้ล่อแมวให้เล่นของเล่นต่างๆ ใส่
ในตู้อบแคทนิป สอดไส้ของเล่น หรือโรยบนที่นอกหรือพื้น
ให้แมวชืน่ ชอบและถูไถอย่างสนุกสนาน บรรจุในถุงซิปล็อค
เก็บง่าย ไม่หกเลอะเทอะ

Item#
CT255

Description
4 oz | 4 ออนซ์
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ปกติ
฿85

สมาชิก
฿79

Bird with feather Tail is infused with catnip. Each colorful, fun
toy produces a strong aroma that drives cat's crazy, stimulating
play. Entice her today with the alluring scent of catnip! ของเล่น
แมวรูปนกทีอ่ บอวลไปด้วยกลิน่ แคทนิปทีจ่ ะทำาให้แมวของคุณเคล้าเคลียไม่รู้
จบ หางขนนกเป็นพุ่มล่อให้แมวตะครุบอย่างเมามันส์
Item# Description
ปกติ สมาชิก
CT441BIR Orange Bird 5.75" | นกสีส้ม 5.5"
฿115 ฿109
CT442 Black & White Bird 5.75" | นกสีดำา 5.5" ฿150 ฿139

Designed to activate natural instincts to pounce and play!
Infused with strong catnip that will drive your cat crzay. Furry
tails add to the fun. ตุก๊ ตาสอดไส้แคทนิปกลิน่ แรงทีช่ ว่ ยกระตุน้ ความ
ต้องการตะครุบและล่าเหยื่อ หางเป็นพวงขนฟูที่แมวช่นชอบ
Item# Description
ปกติ
สมาชิก
CT431 Orange Squirrel | กระรอกสีส้ม 4.5" ฿105 ฿99
CT432 Grey Skunk | สกั๊งค์สีเทา 4.5"
฿159 ฿99
CT433 Purple Raccoon | แรคคูนสีม่วง 4.5" ฿105 ฿99

JW Pet Cataction Ball with
feather tail. The flexible wire
provides quick movement to
test your cat's agility. She will
love to try to catch the feathers & pom-poms on this cat
toy in mid flight. เบ็ดตกปลาที่
ใช้ล่อแมวด้วยบอลกลมติดหางขน
นกเป็นพวง ล่อให้แมวกระโดดตะ
ครุบกลางอากาศได้ไม่รเู้ บือ่ คันเบ็ด
ยืดหย่นุ แกว่งได้รวดเร็วเหมือนจรง

Item#
CT430
Item#
CT443

A combination of a bird,
a fish, with added feathers, crinkly sound, and
catnip all in one creature
hangin from a 20" wand.
ของเล่นแมววอนเดอร์ฟูลส์
ของเล่นติดเบ็ดทีีเหยื่อรวม
ทุกอย่างไว้ ในตัวเดียวไม่ว่า
จะเป็น นก ปลา ขนนกเป็น
พวง เสียงกรอบแกรบคล้าย
ถุงพลาสติก และแคทนิป ติด
ที่ปลายเบ็ดยาว 20 นิ้ว

The Feather wand is perfect
for keeping your hands scratch
free when playing with cats.
Use feather at end of handle
or dangle feather about for
twice the fun! ของเล่นเบ็ดตก
ปลาติดบอลขนยาวที่แมวช่นชอบ
ใช้เล่นกับแมวได้เป็นเวลานาน ด้าม
พลาสติกยาวปกป้องมือคุณจาก
การถูกข่วน ปลายเบ็ดมีบอลขนเพิม่
เติมเพื่อเล่นได้สองแบบ

Description ปกติ สมาชิก
1/pk | 1 ชิ้น ฿169 ฿159

Description ปกติ สมาชิก
1/pk | 1 ชิ้น ฿210 ฿199

Item#
CT434

Description
1/pk | 1 ชิ้น

Just roll back and watch the mouse scoots
across the floor for your cats to chase. Catnip
infused. No batteries required. ของเล่นแมว
ซปปี้เมาส์ หนูขนนุ่มติดล้อ เพียงดึงถอยหลังก็สา
มารถว่งได้เอง ให้แมวไล่ตะครุบ ไม่ต้องใส่ถ่าน หาง
ยาวชวนให้ตะปบ อบกลิ่นแคทนิปในตัว

MAGNETIC
MOTION

Mesmerizing magnetic motion cat toy works without batteries or
motors, it runs with magnets! It bobbles, swings and flies around
just waiting for your cat to come a running. Lures with brightly
colored lady bug cat toy.แมกเนติแคท ของเล่นแมวใช้การดึงดูกของแม่
เหล็กทีท่ าำ ให้เบ็ดเหว่ยงของเล่นเต่าทองทีป่ ลายไปมาอย่างประหลาดและตลอด
เวลาโดยไม่ต้องใส่ถ่าน ล่อให้แมวสนใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
CT436
1/pk | 1 ชิ้น
฿400 ฿379

Item#
CT444

Description ปกติ สมาชิก
1/pk | 1 ชิ้น ฿190 ฿179

Attach to any doorknob and
transform your door into a fun,
interactive toy in seconds. A
furry, feathered mouse dangles
irresistibly on a bungee cord from
the doorknob attachment at the
perfect height to entice curious
cats for hours of play.
สปรงสตรง ของเล่นแมวหนูติดสาย
ยางยืดกระเด้งข้นลงเวลาแมวตะตรุบ
ใช้แขวนกลอนประตูทุดชนิดให้แมวเล่น
เองได้เมื่อคุณไม่อยู่บ้าน
Item# Description
ปกติ สมาชิก
CT439 1/pk | 1 ชิ้น
฿285 ฿269

ปกติ สมาชิก
฿150 ฿139

nontoxic

RoboBone
A motorized dog chase toy that randomly
travels, distributing treats along the way.
Pre-programmed to run from your pet for
3 minutes then go to sleep mode until your
pet wakes it up with a nudge. Works on all
indoor floor surfaces including carpet, tile,
and wood. Made from durable non-toxic
plastic materials. Uses 4 AAA batteries (not
included). For dogs up to 50 pounds.
โรโบโบน กระดูกปล่อยขนมขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
ที่จะว่งไปมาปล่อยขนมลงที่พื้นให้สุนัขว่งไล่ตาม
เก็บ ทำางานครั้งแรก 3 นาที แล้วจงเข้าโหมดพัก
จนกว่าสุนัขจะเข่ยให้ตื่นข้นมาใหม่ แล้วจงทำางาน
อีกครั้งละ 2 นาที ใช้ได้กับพื้นบ้านทุกประเภทเช่น
พรม กระเบื้อง หรอพื้นไม้ ใช้ถ่าน AAA 4 ก้อน
(ไม่ได้มากับสินค้า) เหมาะกับสุนัขไม่เกิน 20 กก.

Bouncin'
Bowlin' Pin

Tough rubber toy with durable squeaker. Perfect for
flinging, rolling, and carrying. Vanilla scented. บาวน์
ซ่ง โบวลิ่ง พิน ของเล่นทำาจากยางหนาพิเศษ บีบแล้วมีเสียง
จับง่าย ขว้างง่าย กลิ่นวานิลลาช่วยให้ลมปากหอมสดช่น
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
DT452B Medium | กลาง
฿285 ฿269
DT452C Large | ใหญ่
฿360 ฿339

Item#
DT471

บีบแล้ว
มีเสียง

ปกติ สมาชิก
฿890 ฿839

Ever tuff Squeaky Barbell & Wobbling Ball. Squeaky Barbell's
tough exterior protects squeaky natural rubber toy inside.
Wobbling Ball provides rolling bouncing action. It spins and
slides to provide boredom-busting fun. เอเวอร์ทัฟบาร์เบล และ
บอล รุ่นบาร์เบลภายนอกเป็นวัสดุไนล่อนสำาหรับแทะเนื้อแข็งด้านใน
เป็นบอลยางบีบแล้วมีเสียง รุ่นบอลทำาจากกระดูกไนล่อนหุ้มยางกระ
เด้งดี กลิ้งและหมุนไปมาได้ กระดูกสามารถดึงไปมาได้แก้เบื่อ

Item#
DT460B
DT461B
DT460B BARBELL

Description
RoboBone | โรโบโบน

Description
ปกติ สมาชิก
Squeaky Barbell Medium | บาร์เบล กลาง ฿265 ฿249
Ball Medium | บอล กลาง
฿265 ฿249

DT461B Ball

Tough By Nature Champion Dog
Toy. Made of the toughest 100%
natural rubber, the Chompion
can withstand limitless hours of
even the most vigorous chewing
without discoloring or losing that
great taste. ของเล่นยางสำาหรับแทะ
ชอมเปี้ยน ทำาจากยางเกรดทนทานที่
สุด 100% เพื่อทนการกัดแทะที่รุน
แรงเป็นระยะเวลายาวนาน สีไม่เปลีย่ น
และยังคงรสชาติที่หอมอร่อยเสมอ

Symphony of Squeaks
Features different squeakers in three chambers to engage your
dog to play longer and with more interest. Each squeaker emits
a different sound where dogs can compose thier own tunes. ของ
เล่นยางเนื้อหนาบีบแล้วมีเสียง ในแต่ละด้านจะส่งเสียงคนละโทน เพิ่มความ
สนุกสนานน่าสนใจให้สุนัข ราวกับว่าได้เล่นไปและแต่งเพลงไปด้วย
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
DT472RED
Red | สีแดง
฿315 ฿295
DT472GRE
Green | สีเขียว
฿315 ฿295
DT472BLU
Blue | สีน้ำาเงิน
฿315 ฿295

Item#
DT457A
DT457B
DT457C

Description
Lightweight | รุ่นไลท์เวท เล็ก
Middleweight | รุ่นมิดเดิ้ลเวท เล็ก
Heavuweight | รุ่นเฮวี่เวท เล็ก

ปกติ
฿150
฿190
฿315

สมาชิก
฿139
฿179
฿295

Squeaky rough N tough Ruffians are made from durable
natural rubber to provide long lasting fun. This bouncy fetch
and chew toy is geared towards small to large breed dogs.

รัฟเฟี่ยนส์ ของเล่นยางธรรมชาติหนาพิเศษเพื่อความคงทน บีบแล้วมี
เสียง กระเด้งได้ดี ยางมีกลิ่นหอมช่วยให้กลิ่นปากหอมสดชื่น
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
DT446BEA Bear Medium | หมี กลาง
฿189
฿179
DT446CAT Cat Small | แมว เล็ก
฿145
฿135
DT446FIS Fish Large | ปลา ใหญ่
฿265
฿249
DT446CHI Chicken Medium | ไก่ กลาง
฿189
฿179
DT446OCT Octopus Large | ปลาหมึก ใหญ่ ฿260
฿245
DT446TUR Turtle Small | เต่า เล็ก
฿145
฿135

Rubbery, chewy and bouncy Grass Ball
cleans teeth and massages gums. Center hole perfect for stuffing with treats.
Infused with vanilla extract.กราสบอล บอล

ยางกลิ่นวานิลลา เพื่อลมปากหอมสดชื่น มีปุ่มนวดเหงือก
และขัดฟัน เนื้อยางเหนียว ทน กระเด้งได้ พร้อมช่องใส่ขนม
กลางลูกเพิ่มความน่าสนใจ

Item#
DT458A
DT416B

Description
Small | เล็ก
Medium | กลาง

ปกติ
฿125
฿190

สมาชิก
฿119
฿179

JW Elastarope dog toys are made from mixed materials to
appeal to a variety of dogs! The soft rope is combined with
TPR and woven into shapes your dog will love. อีลาสตาโรพ ของ

เล่นแบบใหม่ที่รวมวัสดุสองชนิดเข้าด้วยกัน ทำาจากเชือกแข็งแรงที่สุนัขชื่นชอบ พันเข้ากับยาง
TPR ที่กระเด้งได้และมีความยืดหยุ่น เหมือนมีของเล่นชนิดในชิ้นเดียว
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
DT462A
Monkey Fist Small | บอลกลม ขนาดเล็ก
฿125
฿119
DT462B
Monkey Fist Medium | บอลกลม ขนาดกลาง
฿275
฿259
DT463A
Coiled Bone Small |เชือกเกลียว ขนาดเล็ก
฿150
฿139
DT463B
Coiled Bone Medium |เชือกเกลียว ขนาดกลาง
฿255
฿239
Tough, floatable, and adorable,
vanilla-scented Megalast toys. Made
from the latest durable and safe material:
Megalastomer.

เมก้าลาสท์ ของเล่นทนทานพิเศษทำา
จาก เมลก้าลาสโทเมอร์ ที่ปลอดภัย ไร้สารพิษ มีกลิ่น
หอมวานิลลาให้ลมปากหอมหวาน ลอยนำ้าได้
DT421A Ball Small | บอล เล็ก
฿140 ฿129
DT421B Ball Medium | บอล กลาง ฿205 ฿195
DT421C Ball Large | บอล ใหญ่
฿340 ฿319
Tough natural rubber treat ball with deep flexible ridges designed for maximum grip! The
ridges can also be stuffed with treats or peanut butter.

ทันซาเนี่ยน เมาน์เทน บอล บอลยางมีครีบ
รอบด้านเพื่อให้คาบง่าย ทำาความสะอาดฟันได้เมื่อแทะ
สามารถเสียบขนมหรือทาเนยถั่วเพิ่มความสนุกสนานได้
กระเด้งดี กลิ่นหอมวานิลลา ทนทานเป็นพิเศษด้วยยาง
หนา ปลอดสารพิษ
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
DT415A Small | เล็ก
฿139
฿129
DT415B Regular | ขนาดปกติ ฿245
฿229

iSqueak. Durable squeaky rubber toys. Scented,
non-toxic, and easy to grab, throw, squeak and
chase! ไอสควีค ของเล่นยางเนื้อหนา ในรูแบบที่คาบง่าย กระเด้งได้

โยนดี และบีบแล้วส่งเสียงเร้าใจ ยางทนทานมีกลิ่นหอม ช่วยให้ลมปาก
หอมสดชื่น ถูกใจทั้งเจ้าของและสุนัข
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
DT432A Football Small | ฟุตบอล เล็ก
฿149 ฿139
DT432B Football Medium | ฟุตบอล กลาง ฿245 ฿229
DT432C Football Large | ฟุตบอล ใหญ่
฿380 ฿369
DT433A Ball Small | บอล เล็ก
฿115 ฿109
DT433B Ball Medium | บอล กลาง
฿169 ฿159

Lucky

Bamboo

Sticks.

Durable natural rubber
sticks stuffable at both ends
with treats or peanut butter
for more interesting chew
time. Infused with vanilla
extract. ลัคกี้ แบมบู สติ๊กซ์ ของเล่น

ยางทรงไม้ไผ่ สอดขนมหรือป้ายเนยถั่ว
ได้ทั้งสองปลาย เพิ่มความสนุกสนานใน
การแทะ พร้อมกลิ่นวานิลลาในตัว ช่วย
ขัดฟันและให้ลมปากหอมหวาน
Item# Description
ปกติ สมาชิก
DT428A Small 10.25" | เล็ก ฿195 ฿185
DT428B Large 13.5" | ใหญ่ ฿255 ฿239

Fill me
with treats!
New!
Bottle
inside!
Hol-ee Roller. The
stretchy, virtually indestructible fetch, chew, tug and
treat toy. Vanilla-scented.
Non-toxic rubber. New! Holee bottle with built in crackle
bottle.

Fill me
with
treats!
Item#
DT414Z
DT414A
DT414B
DT414C
DT473B

โฮลี่ โรลเลอร์ บอลรังผึ้ง
ที่ออกแบบให้ยืดหยุ่นได้ กระเด้งดี
ใส่ขนมชิ้นใหญ่ได้ และดีไซน์รังผึ้ง
ที่ทำาให้แข็งแรงพิเศษยากที่จะดึงจน
ขาดได้แม้สุนัขพันธุ์ใหญ่ กลิ่นวานิล
ลา ใหม่! ทรงขวดน้ำาพร้อมขวดน้ำา
ด้านใน 8 นิ้ว
Description
ปกติ สมาชิก
2.5" | 2.5 นิ้ว
฿104 ฿99
3.5" | 3.5 นิ้ว
฿185 ฿175
5" | 5 นิ้ว
฿230 ฿219
6.5" | 6.5 นิ้ว
฿300 ฿285
Bottle 8" | ขวดน้ำา ฿400 ฿379

Durable
Nylon
Center

NEW!

Holee Gourmet. Double-texture treat and chewable toy contains
soft, rubber shell holds larger treats while durable nylon bone holds
smaller or spreadable delights. Fill it with peanut butter, rawhides,
jerky, or cookies for hours of fun.

โฮลี่ โกร์เม ของเล่นสองวัสดุในชิ้นเดียว ด้าน
นอกเป็นตาข่ายยาง นุ่ม เหนียว ทนทานที่สามารถสอดขนมชิ้นใหญ่ได้ ในขณะที่ด้าน
ในเป็นกระดูกไนล่อนสำาหรับแทะขัดฟันพร้อมร่องสำาหรับบีบขนมเหลวเช่น เนยถั่ว เพิ่ม
ความสนุกสนานและท้าทาย ให้สุนัขเล่นได้เป็นชั่วโมง
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
DT466PEA Peanut Small | ถั่วลิสง ขนาดเล็ก
฿380 ฿359
DT466STE Steak Medium | สเต๊ก ขนาดกลาง
฿480 ฿455
DT466TUR Turkey Small | น่องไก่งวง ขนาดเล็ก
฿380 ฿359

บีบแล้ว
มีเสียง

Treat Pods™

Your dog will
manipulate the pods and out
come the TREATS! Quiet Playful
Learning. Insert treats or peanut
butter. Watch your dog Learn &
Play!

ทรีทพ๊อดส์ ของเล่นฝึกสมอง มี
ช่องใส่ขนมสามช่อง ให้สุนัขค้นหา และ
พยายามนำาขนมออกมาอย่างสนุกสนาน
ร้อยด้วยเชือกดึงแข็งแรงที่ช่วยทำาความ
สะอาดฟันได้อีกด้วย
Item# Description
ปกติ สมาชิก
DT438A Small | เล็ก
฿295 ฿279
DT438B Medium | กลาง ฿385 ฿365

Leroy the Lion

Ricky the
Racoon

Skippy the
Squirrel

Lattice Ball

Squeaky Ball

Butterfly Teether

JW Play Place Dog Toy is designed to get your
dog up and moving! Made from super-tough
Megalastomer™. Bouncy and brightly colored. 100% recyclable. Ball variety
squeaks.

ของเล่นเพลย์เพลส ผลิตจากเมก้าลาสโตเมอร์ วัสดุกระเด้งดี ยืดหยุ่นมาก แข็งแรง
พิเศษเหมาะทัง้ กับการกัดแทะและโยนให้ไปเก็บ กลิน่ หอมทีส่ นุ ขั ชืน่ ชอบ รุน่ ลูกบอลบีบแล้วมีเสียง
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
DT441A Lattice Ball Small | บอลร้อยเชือก เล็ก
฿85
฿79
DT441B
Lattice Ball Medium | บอลร้อยเชือก กลาง
฿165
฿155
DT442A Squeaky Ball Small | บอลบีบมีเสียง เล็ก
฿95
฿89
DT442B
Squeaky Ball Medium | บอลบีบมีเสียง กลาง ฿210
฿199
DT445
Butterfly Teether | ผีเสื้อ
฿90
฿85

JW Pet Crackle Heads™ & Crackle Ball. Innovative toys with the crackle sound dogs love! Plush variety comes a ball inside its head made of water bottle material. It will crackle up your dog! Even more,
it squeaks! Durable Crackle Ball rolls, bounces, and
crackle when chewed.

Ball | ลูกบอล

แครกเคิ่ล เฮดส์ และ แครกเคิ่ล บอล ของเล่นสอดไส้บอลพลาสติกขวด
นำ้าที่ส่งเสียงกรอบแกรบเมื่อแทะที่กำาลังเป็นที่นิยม มีชนิดตุ๊กตาส่วนหัว
สอดไส้ด้วยบอลขวดนำ้า ส่งเสียงที่สุนัขชื่นชอบเมื่อกัด ลำาตัวบีบแล้วมี
เสียง ไม่มีไส้ ชนิดบอลยางกลิ้งได้ กระเด้งดี พร้อมกัดแล้วส่งเสียงขวดนำ้า

Item# Description
DT420LIO Lion | สิงโต
DT420RAC Racoon | แรคคูน
DT420SQU Squirrel | กระรอก
DT429A Ball Small 2" | บอล เล็ก
DT429B Ball Medium 3" | บอล กลาง
DT429C Ball Large 4" | บอล ใหญ่

ปกติ
฿265
฿245
฿245
฿160
฿190
฿325

สมาชิก
฿249
฿229
฿229
฿149
฿179
฿309

Crackle ball
inside!

NEW!

กระรอกบิน คาบง่าย ลอยนํ้าดี
นํ้าหนักเบา และเรืองแสงในเวลา
กลางคืน ออกแบบให้บินได้นาน

Easy pick up,
Floats high.
g Aerodynamic design flies great.
g Glow in the dark paws!
DT641B Squirrel | กระรอกบิน ฿400 ฿379

g

g

g

Skims effortlessly on the water
g Floats in water
g High visibility
g Soft & resilient
กระดอนในนํ้าโดยไม่
ต้องใช้ฝีมือ ลอย
นํ้าสูง มองเห็นง่าย

ไลท์ไฟล์ท จานร่อนผ้าใบโพลอีีส
เตอร์ นํ้าหนักเบาแต่ทนทาน คาบ
ง่ายและไม่เจ็บปากเหมือนพลาสติ
ก ลอยนํ้าได้ดี

฿505

฿479

Flotable flyers
Made for aggressive dogs.
g lined with rugged material. หุ้ม
ด้ ว ย วั ส ดุ ท นท า น
สํ า หรั บ สุ นั ข รุ น แรง
แต่ลอยนํ้าได้ดี

Flies fast
g Floats high
g Soft & resilient
บินเร็วและลอย
สู ง บนผิ ว นํ้ า
มองเห็นง่าย

g

DT650B Skimmer M

Soft, rounded edge.
Gentle on mouth and gum.
g Lightweight & floats well.
g Made of strong polyester canvas
DT654A 7" | 7 นิ้ว
฿180 ฿169
DT654B 10" | 10 นิ้ว
฿300 ฿285

g

g

g

DT647A
DT647B

Zip flight S
Zip flight M

฿310
฿410

฿295
฿389

g

DT653 Rugged Flyer

Easy pick up ball for better ground persuit games.
Made from durable, high-bounce rubber with
puncture resistant foam core. คิกเฟช บอลยางกระเด้งดีมี

ร่องให้คาบง่าย ด้านในบุด้วยโฟมกันแตกรั่ว
DT643A Original Small | รุ่นธรรมดา เล็ก
DT643C Original Large | รุ่นธรรมดา ใหญ่
DT663A Max Glow Small | รุ่นเรืองแสง เล็ก
DT663C Max Glow Large | รุ่นเรืองแสง ใหญ่

฿840
฿1,050
฿900
฿1,100

฿795
฿995
฿855
฿1,045

฿500

฿469

Easy to fetch football made
from durable, high-bounce
rubber with puncture resistant foam core. ลูกอเมริกัน

ฟุตบอล ขว้างง่าย คาบง่ายด้วย
ร่องเสริมยางทนทานต่อแรงกัด ด้าน
ในบุด้วยโฟมป้องกันการแตกรั่ว
DT644A Small | เล็ก ฿740 ฿699

Unique tumbling, high floating action.
Soft yet durable. ทัมเบิ้ล บัมเปอร์ ของเล่น

สําหรับขว้างให้สุนัขวิ่งไล่ กลิ้งกระดอนอย่างไม่
ธรรมดา นุ่มและแข็งแรง ลอยนํ้าได้
DT651B Medium | กลาง
฿420 ฿399

Launcher compatible ball that
bounces, flfloats, and aqueaks! บอล

ยางกระเด้งได้สูง ทนทาน ล้างทําความ
สะอาดง่าย ลอยนํ้าได้ และบีบแล้วมีเสียง
DT637A Small | เล็ก
฿159 ฿149
DT637B Medium | กลาง ฿200 ฿189
DT637C Medium | กลาง ฿315 ฿299

High performance ball designed to
facilitate breathing and airflow into
dogs’ lungs while running & fetching. บรีทไรท์ บอลสําหรับคาบ มีรูระบายอา

กาศให้สุนัขสามารถหายใจได้มากขึ้นขณะคาบ
และวิ่ง ช่วยให้เล่นได้นานขึ้น
DT639A Small 2/pk | เล็ก 2 ชิ้น ฿300 ฿285
DT639B Med 1/pk | กลาง 1 ชิ้น ฿200 ฿189
DT639C Large 1/pk |ใหญ่ 1 ชิ้น ฿300 ฿285

MEDIUM
18M
LAUNCHER
SMALL 14S
LAUNCHER
Chuckit! Ball Launcher. Made of lightweight, durable plastic, the Chuckit! is
designed for hands-free pickup so you
LARGE
NEVER have to bend down and pick up
26L
a slimy ball again. Use it in the park,
LAUNCHER
in your backyard, or anywhere else with
plenty of room. Comes with an ultra buoyant, high bounce, durable natural rubber
ball that easily washes off. ชัคอิท! บอลลอนเชอร์ ด้ามสําหรับขว้าง
ลูกบอลให้สุนัขไปเก็บ ขว้างได้ไกลโดยที่คุณไม่เหนื่อย เก็บขึ้นจากพื้นได้โดย
ไม่ต้องก้มและไม่ต้องมือเปื้อน ใช้ได้ทั้งในสนามหลังบ้านและที่กว้างใด้ๆก็ได้
มากับบอลยางอัลตร้าที่ทนทาน กระเด้งดี และล้างทําความสะอาดง่าย
DT611
DT612
DT614

14S Small 14" | เล็ก 14"
18M Medium 18" | กลาง 18"
18M Medium 18" | กลาง 18"

฿285
฿340
฿440

฿269
฿319
฿419

Easy-to-see
2-tone
dog
balls with extra
wall thickness to
stand up against rough-playing dogs. ลูกเทนนิส
คุณภาพสูง ใส่กับไม้ขว้างได้ มองเห็นง่าย วัสดุหนา
สองชั้นเพิ่มความแข็งแรง
DT638A Small 2/pk | เล็ก 2 ลูก
฿90 ฿85
DT638B Medium 2/pk | กลาง 2 ลูก ฿115 ฿109
DT638C Large 2/pk | ใหญ่ 2 ลูก ฿200 ฿185
DT638D XLarge 2/pk | จัมโบ้ 2 ลูก ฿285 ฿269
Two ultra bright, multi
color LED lights incased in a durable
translucent TPR ball.
Replaceable batteries
are included. บอลไฟ
กระพริบเปลี่ยนสีได้ ทําจากยาง TPR แข็งแรง
มีถ่านสําหรับเปลี่ยนได้
DT662B Medium | กลาง ฿429 ฿395

STRATO BALL

Made of durable rubber, Designed so
that they bounce higher than standard
tennis balls. Launcher compatible. สตราโต
บอล บอลยางออกแบบให้กระเด้งได้สูงกว่าลูก
เทนนิส ทนทานพิเศษ ใช้กับไม้ขว้างได้
DT621A Small 2/pk | เล็ก2 ลูก
฿170 ฿159
DT621B Medium 2/pk | กลาง 2 ลูก ฿235 ฿219

DT661A
DT661B

Glow in the dark super
durable rubber ball.
Turn off the light and
watch your dog go
crazy. บอลแมกซ์โกลว์
เรืองแสงในเวลากลางคืน
Small | เล็ก
฿170 ฿159
Medium | กลาง ฿235 ฿219

DT664

Roller | โรลเลอร์

฿600

฿569

Ice core slowly
releases water.

Remove cover
once frozen.
Slip on the
cover, fill,
and freeze

- Big Bounce
- Durable
Rubber
- Launcher
Compatible
- Treat pocket

Ice welts on outer
shell dogs can bite
off and chew,

High bounce, thick rubber fetch balls with
treat pocket. Compatible with S Launcher.
เฟทช์บอล บอลยางเนื้อหนา ทนทาน กระเด้งได้
สูง มีช่องใส่ขนมหรืออาหาร สามารถใช้ได้กับ
ด้ามขว้างขนาดเล็ก

Enjoy!

DT622A Small 2/pk | เล็ก 2 ชิ้น

฿275

฿259

Designed to hold water and be frozen for a cold,
refreshing way to play. ไฮโดรฟรีซ บอลสำาหรับใส่นำ้าและ
แช่แข็งเพิ่มความสนุกสนานในการเล่นและเคี้ยวนำ้าแข็งในวันที่
ร้อนจัด ใช้กับไม้ขว้างได้ เพียงสวมปลอกด้านนอก เติมนำ้า
ให้เต็มแล้วแช่แข็ง เมื่อถอดปลอกออกจะได้ลูกบอลที่มีนำ้าแข็ง
รอบๆ และด้านใน
DT666B Medium | กลาง

฿320

฿299

Designed to hold and release water during play.
floats & helps to keep
dogs cool. ไฮโดร บอล บอล
จุ่มและเก็บนำ้าได้ที่ช่วยให้การ
เล่นเย็นชื่นใจและสนุกสนานขึ้น
ในวันอากาศร้อน ลอยนำ้า ใช้
กับไม้ขว้างได้
DT665B Medium | กลาง
DT665C Large | ใหญ่

฿210
฿255

฿199
฿239

The center ring is made of special TPR rubber that stretches and
returns back to its original form while playing. Strong nylon loops
make it easy for dogs to grip and pull! ริง ทัก ของเล่นสำาหรับ
ดึง สายไนล่อนจับสบายและกัดให้อยู่ง่าย วงตรงกลางทำาจากยางทีพีอาร์
ชนิดพิเศษที่ยืดหยุ่นและทนทาน สามารถดีดตัวกลับเข้ารูปเดิมได้ง่ายดาย
DT655A
DT655C

Small | เล็ก
Large | ใหญ่

฿210 ฿199
฿255 ฿239

NEW!

Ultra Dart
Speed
ลูกดอกรุ่น
สปีด

Ultra Dart
Rugged
ลูกดอกรุ่น
รักเก็ด

Ultra Dart
Spin
Ultra Wing
Ultra Sling
ลูกดอกรุ่น
จรวด
อัลตร้าสลิง
สปิน
Chuckit!® Ultra Sling and Ultra Dart. Adjustable Ultra Sling's elastic band allow for short or
long range play, can be used with Ultra Wing and Ultra Dart. Ultra Wing offers entirely new
format for aerial fetch as it dives, banks and glides! Ultra Sling Set comes with one Sling and
one Ultra Dart Spin for erratic spinning flight. Ultra Dart Speed promotes fast flight perfect for
mid-to-long-range play. Ultra Dart Rugged features all-rubber construction, high visibility, and
can withstand rough play. ชัคอิท อัลตร้าสลิง อังตร้าวิง และ อัลตร้าดาร์ท ชุดของเล่นสำาหรับยิง
จรวดหรือลูกดอกให้สุนัขไปเก็บ ชุดเริ่มต้นมีด้ามพร้อมยางยืดสำาหรับยิงและลูกดอกรุ่นสปินที่บินหมุนไปมา
ในทิศทางที่ไม่ธรรมดา สามารถซื้อลูกดอกเพิ่มได้โดยมีรุ่น สปีด ที่บินเร็วและไกล และรุ่นรักเก็ด ที่ทนทานการ
กัดแทะพิเศษ หรือจะเลือกเป็นรุ่น วิง ที่ร่อนได้คล้ายจรวดก็สนุกสนานไปอีกแบบ
DT656
Ultra Sling Set | ชุดเริ่มต้น
฿685 ฿649
DT657
Ultra Wing | จรวด
฿390 ฿369
DT658
Ultra Dart Rugged | ลูกดอก รุ่นรักเก็ด
฿305 ฿289
DT659
Ultra Dart Speed | ลูกดอก รุ่นสปีด
฿325 ฿309
DT650
Ultra Dart Spin | ลูกดอก รุ่นสปิน
฿325 ฿309

NEW!

14" Rascal Latex Birds. Made out of
soft floppy natural latex which is biodegradable and great for play! The
toy is made with safe, non-toxic paint
and contains an embedded squeaker! ราสคาล ของเล่นบีบแล้วมีเสียงรูปสัตว์ปีกขนาดใหญ่

พิเศษ 14 นิ้ว ทำาจาก เลเทกซ์เนื้อนุ่ม ปราศจากสารพิษทั้ง
เนื้อเลเทกซ์และสีที่ใช้ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม มีให้เลือกสามแบบดังภาพ
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
DT271ROO Rooster | ไก่
฿400 ฿359
DT271DUC Duck | เป็ด
฿400 ฿359
DT271BIR
Bird | นก
฿400 ฿359

Booda® Fido Football! Made from
durable rubber material, Fido
Football features a fun football design with unique "bite zones" that
make it easy for your dog to grab
onto or pick up. Includes a squeaker บูด้า ไฟโด้ ฟุตบอล ของเล่นยางบีบแล้วมีเสียงรูป

อเมริกันฟุตบอล มีร่องสำาหรับให้สุนัขคาบได้สะดวก ทำา
จากยางหนาไม่ขาดง่าย โยนให้สุนัขไปคาบมาได้ต่าง
จากบอลธรรมดา
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
DT771
8" | 8 นิ้ว
฿380 ฿359

Fat Cat Flip Flop Yankers. Durable, stuffingfree floppy toy fortified with heavy duty canvas
belt to withstand tough play. Throw them, toss
them, play tug and flop them around anytime!

แฟทแคท ฟลิปฟลอบ แยงเกอร์ ขอเล่นสุนัขไม่ยัดไส้ แข็งแรง
ทนทาน ทำาจากผ้าใบเหนียวเย็บสองชั้น ประกบด้วยผ้าใบทนแรง
ดึงอีก 1 ชั้น เพื่อเพิ่มความทนทานให้ของเล่น ขนาดลำาตัวยาวใช้
คาบและเหวี่ยงสะบัดไปมาได้สนุกสนาน มีลายสุนัขและแมวให้
เลือก
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
DT252
14" | 14 นิ้ว
฿420 ฿395

2-KNOT
ROPE

ทำาความ
สะอาดฟัน

3-KNOT
ROPE

TUG &
FLOSS

Rascals Rope & ball tug ramps up interactive playtime with your
pooch. While your dog enjoys a tugging good time, our rope tug
toy also promotes healthy teeth and gums.

เชือกสำาหรับกัดแทะและดึงพร้อมลูกเทนนิสกระเด้งได้ ทนทาน จากราสคาล ใช้เป็นของเล่น
กัดแทะสำาหรับลูกสุนัขที่กำาลังฟันขึ้น หรือสุนัขโตเพื่อช่วยทำาความสะอาดฟัน หรือใช้ดึงเล่นกับ
สุนัข เชือกทำาจากด้ายแข็งแรงสามารถซักทำาความสะอาดได้ ลูกเทนนิสหลากสี กระดอนไกล
ช่วยเพิ่มความสนุกสนานในการวิ่งไปเก็บมาให้เจ้าของ
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
DT214BLU 12" Figure-8 Blue| เชือกเลข 8 ยาว 12 นิ้ว สีนำ้าเงิน ฿290 ฿269
DT214RED 12" Figure-8 Red| เชือกเลข 8 ยาว 12 นิ้ว สีแดง
฿290 ฿269
DT213RED 16" Twisted Knot Red| ห่วงพันเกลียว 16 นิ้ว สีแดง ฿290 ฿269
DT213BLU 16" Twisted Knot Blue| ห่วงพันเกลียว 16 นิ้ว สีนำ้าเงิน ฿290 ฿269
DT211RED 10" Knotted Loop Red| ห่วงผูกปม 10 นิ้ว สีแดง
฿240 ฿219
DT211BLU 10" Knotted Loop Blue| ห่วงผูกปม 10 นิ้ว สีนำ้าเงิน ฿240 ฿219
DT212BLU 12" 2-Knot Tug Blue| เชืองสองปม 12 นิ้ว สีนำ้าเงิน ฿270 ฿249
DT212RED 12" 2-Knot Tug Red| เชืองสองปม 12 นิ้ว สีแดง
฿270 ฿249

Booda Rope Bones are fun and easy way to floss dogs gums and
help prevent dental disease in your canine companion. Made from
tightly twisted yarns that provide for long-lasting durability. Can
be used for interactive play or as solo dog chews. Colors vary.

เชือกสำาหรับกัดแทะและดึงจากบูด้า ใช้เป็นของเล่นกัดแทะสำาหรับลูกสุนัขที่กำาลังฟันขึ้น หรือ
สุนัขโตที่ชอบแทะสิ่งของเพื่อลดความเครียด หรือใช้ดึงเล่นกับสุนัข เชือกทำาจากด้ายแข็งแรงที่
พันแน่น ทนทาน แข็งแรง ช่วยขัดฟันได้ สามารถซักทำาความสะอาดได้
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
DT761A 8" 2-knot | เชือก 2 ปม ยาว 8 นิ้ว
฿75 ฿69
DT761B 9" 2-knot | เชือก 2 ปม ยาว 9 นิ้ว
฿85 ฿79
DT761C 10" 2-knot | เชือก 2 ปม ยาว 10 นิ้ว
฿105 ฿99
DT761D 12" 2-knot | เชือก 2 ปม ยาว 12 นิ้ว
฿135 ฿128
DT762B 10" 3-knot | เชือก 3 ปม ยาว 10 นิ้ว
฿150 ฿142
DT762C 13" 3-knot | เชือก 3 ปม ยาว 13 นิ้ว
฿240 ฿228

DT201BAS

ST254
DT201SOC

ST250

ST251

HT070
HT071
Rascals & Li'l Pal plush toys. Tiny plushies for small and toy
dogs with squeaker inside. Lightweight and easy to pick up,
these plush and fleece material will entertain both puppies
and adults for hours! ตุ๊กตาขนาดเล็กจาก ลิลพาล และ ราสคาล ทำาจากวัสดุคล้าย

ขนแกะที่สุนัขชื่นชอบ คาบง่าย นุ่ม เหนียวและขนไม่ร่วง มีขนาดเล็กพิเศษสำาหรับสุนัขพันธุ์
เล็กและพันธุ์ทอยโดยเฉพาะ บีบแล้วส่งเสียงเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ตัดเย็บแข็งแรงกว่าตุ๊กตา
ทั่วไป มีหลายรูปทรงให้เลือก (สีตามภาพ)
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
HT071
4" Hot Dog | ตุ๊กตาฮ้อทด๊อก 4 นิ้ว
฿115 ฿105
HT070
3" Hamburger | ตุ๊กตาแฮมเบอร์เกอร์ 3 นิ้ว
฿115 ฿105
ST250
4" Fleece Bone | ตุ๊กตาขนแกะเทียมรูปกระดูก 4 นิ้ว ฿95 ฿85
ST251
4" Wooly Man | ตุ๊กตาขนแกะเทียมรูปคน 4 นิ้ว
฿95 ฿85
ST254
4" Ball w/ Bell | ตุ๊กตาบอล มีกระดิ่ง 4 นิ้ว
฿145 ฿129
DT201BAS 8" Basketball Tug | บาสเก็ตบอลยืดได 8 นิ้ว
฿155 ฿139
DT201SOC 8" Soccerball Tug | ลูกฟุตบอลยืดได้ 8 นิ้ว
฿155 ฿139
DT234BLU 6" Fleece Football Blue | รักบี้ขนแกะ 6 นิ้ว สีฟ้า
฿280 ฿259
DT234PNK 6" Fleece Football Pink | รักบี้ขนแกะ 6 นิ้ว สีชมพู ฿280 ฿259
DT232LIM 6" Fleece Donut Lime | โดนัทขนแกะ 6 นิ้ว สีเขียว ฿190 ฿179
DT232ORG 6" Fleece Donut Orange | โดนัทขนแกะ 6 นิ้ว สีส้ม ฿190 ฿179
DT233BLU 8" Fleece Slipper Blue | รองเท้าแตะขนแกะ 8 นิ้ว สีฟ้า ฿270 ฿249
DT231BLU 8" Fleece Bone Blue | กระดูกขนแกะ 8 นิ้ว สีฟ้า
฿190 ฿179

DT233BLU

DT231BLU

DT242LIM

DT242ORG

DT243PNK
DT243BLU

DT292BNH

RASCALS Mesh Dog Toys
Item#
DT292BNH
DT291DXD
DT291FFO

Description
8" Ringer Blow Fish | ปลาปั๊กเป้า 8"
16" Flapper Dog| สุนัขสีส้ม 16"
16" Flapper Flamingo | ฟลามิงโก้ 16"

ปกติ
฿550
฿490
฿490

สมาชิก
฿495
฿439
฿439

We FLOAT!

Rascals Rugged Mesh Dog
Toy is perfect for your ruff
and tough pups! Features
detailed stitched faces with
strong and durable mesh.
These floating mesh toys are
great for a game of fetch at
the lake or park. ราสคาล ของเล่น

ตาข่ายลอยนำ้าได้ ของเล่นในนำ้าใหม่ในรูป
แบบตุ๊กตา สีสันสดใส ัดเย็บอย่างดี แข็งแรง
พิเศษ เพื่อความทนทาน เพิ่มความแปลกใหม่
ให้กับตุ๊กตาที่จำาเจด้วยวัสดุแบบใหม่ที่เล่นได้
ทั้งบนบกและในนำ้า

DT291DXD

DT291FFO

PUPPY C HE W

DT173B

DT172A

กระดูกขัดฟันรุ่นสำาหรับลูกสุนัข หรือสุนัขพันธุ์เล็กที่กัดแทะนุ่มนวล ช่วยลด
ปัญหาการแทะสิ่งของในบ้าน และช่วยให้สุนัขได้ปลดปล่อยพลังงานรวมทั้งช่วยทำาความสะอาด
ฟัน ป้องกันและกำาจัดหินปูน อบรสและกลิ่นในตัวเพิ่มความน่าสนใจ

Item#
DT171B
DT171C
DT176A
DT173B
DT172A

Description
Bone/กระดูก
Bone/กระดูก
Blue Bone/กระดูกฟ้า
X Bone/กากบาท
Ring Bone/วงกลม

Flavor/รส
Chicken/ไก่
Chicken/ไก่
Chicken/ไก่
Beef/เนื้อ
Chicken/ไก่

Size/ขนาด
Regular/มาตรฐาน
Wolf/กลาง
Petite/จิ๋ว
Regular/มาตรฐาน
Petite/จิ๋ว

ปกติ
฿190
฿290
฿200
฿390
฿180

สมาชิก
฿179
฿275
฿189
฿369
฿169

DT176A

DT173B

DT171B-C

P O W ER CH EW

MODERATE CHEW

NEW!

DT151A-C

DT141A-D
กระดูกขัดฟันรุ่นนุ่มพิเศษสำาหรับสุนัขที่นิสัยการกัดแทะไม่รุนแรงหรือสุนัขสูงอายุ
ช่วยลดความเครียด และช่วยให้สุนัขได้ปลดปล่อยพลังงานรวมทั้งช่วยทำาความ
สะอาดฟัน ป้องกันและกำาจัดหินปูน อบรสและกลิ่นในตัวเพิ่มความน่าสนใจ

Item#
DT141A
DT141B
DT141C
DT141D
DT151A
DT151B
DT151C
DT145A2P
DT146A2P

Description
Flavor/รส Size/ขนาด
Bone/กระดูก
Chicken/ไก่ Petite/จิ๋ว
Bone/กระดูก
Chicken/ไก่ Regular/มาตรฐาน
Bone/กระดูก
Chicken/ไก่ Wolf/กลาง
Bone/กระดูก
Chicken/ไก่ Giant/ใหญ่
Textured Bone/กระดูกปุ่มนูน Chicken/ไก่ Petite/จิ๋ว
Textured Bone/กระดูกปุ่มนูน Chicken/ไก่ Regular/มาตรฐาน
Textured Bone/กระดูกปุ่มนูน Chicken/ไก่ Wolf/กลาง
Mini Bone/กระดูกจิ๋ว
Chicken/ไก่ Petite/จิ๋ว
Flavor Frenzy/กระดูกคู่
Hotdog/ฮ้อทด๊อก Petite/จิ๋ว

ปกติ
฿185
฿270
฿420
฿655
฿200
฿295
฿465
฿320
฿300

สมาชิก
฿175
฿255
฿395
฿619
฿189
฿279
฿439
฿299
฿279

HOT DOG &
VANILLA MILKSHAKE TWIN
PACK

DT146A2P

DT101A-D

กระดูกขัดฟันไนล่อน 100% รุ่นแช็งพิเศษสำาหรับสุนัขกัดแทะรุนแรง ช่วยลดปัญหาการแทะ
สิ่งของในบ้าน และช่วยให้สุนัขได้ปลดปล่อยพลังงานรวมทั้งช่วยทำาความสะอาดฟัน ป้องกัน
และกำาจัดหินปูน อบรสและกลิ่นในตัวเพิ่มความน่าสนใจ

Item#
DT111A
DT111B
DT112B

Description
Cheese/กระดูกชี้ส
Cheese/กระดูกชี้ส
Reach&Clean

Flavor/รส
Cheese/ชี้ส
Cheese/ชิ้ส
Bacon/เบคอน

Size/ขนาด
Small/เล็ก
Medium/กลาง
Medium/กลาง

ปกติ
฿245
฿400
฿400

สมาชิก
฿229
฿379
฿379

Item#
DT101A
DT101B
DT101C
DT101D
DT101E

DT145A2P

แพ๊คคู่รสฮ้อท
ด๊อก และวานิลลา
มิล์คเชค

Description
Bone/กระดูก
Bone/กระดูก
Bone/กระดูก
Bone/กระดูก
Bone/กระดูก

Flavor/รส
Chicken/ไก่
Chicken/ไก่
Chicken/ไก่
Chicken/ไก่
Chicken/ไก่

DT112B

DT111A-B

Size/ขนาด
Petite/จิ๋ว
Regular/มาตรฐาน
Wolf/กลาง
Giant/ใหญ
Souper/ซุปเปอร์

ปกติ
฿160
฿235
฿360
฿540
฿720

สมาชิก
฿149
฿219
฿339
฿509
฿679

กระดูกขัดฟันรุ่น
เฟลเวอร์
เฟรนซ่ เน้นอบรสและกลิ่นใน
ตั ว ด้ ว ยอาหารที่ คุ ณ ช่ น ชอบ
ที่จะทำาให้สุนัขนำ้าลายหก มีให้
เลือกรุ่นสำาหรับสุนัขแทะรุนแรง
ปานกลางทำาจากยาง และแทะ
รุนแรงมากทำาจากไนล่อน
PEPPERONI
PIZZA

STR ONG CHE W

MEATLOAF
& GRAVY

NEW!

Rhino Stuffable
Rubber Dog Chew

ของเล่นยางไรโน ทนทาน
มีรูสำาหรับสอดขนมหรอ
หยอดอาหารต่างๆ ด้าน
ล่างเพื่อให้สุนัขพยายาม
แทะมากข้น รสเบค่อน

DT193

Reg/มาตรฐาน

฿360 ฿339

SOUPER SIZE
Peperoni Pizza Rubber Chew

Meatloaf & Gravy Rubber Chew

สุนัขแทะรุนแรงปานกลาง ทำาจากยาง รส
มีทเปปเปอโรนี่พิซซ่า ขนาดใหญ่พิเศษสำาหรับ
สุนัขพันธ์ใหญ่

สุนัขแทะรุนแรงปานกลาง ทำาจากยาง
รสมีทโลฟและเกรว่

DT192B Reg/มาตรฐาน ฿390 ฿369
DT192C Wolf/กลาง
฿525 ฿499

DT191 Souper/ซุปเปอร์

฿610 ฿579

POW E R CHE W
NEW!

ขั้นที่ 1: ดูนำ้าหนักของสุนัข

ตำ่ากว่า
7 กก.

ตำ่ากว่า ตำ่ากว่า ตำ่ากว่า 23 กก.
11 กก. 16 กก. 23 กก. ข้นไป
ขั้นที่ 2: เลือกขนาดของกระดูก
เลือกขนาดของกระดูกให้เหมาะกับปากและความใหญ่ของสุนัข
Corn, BBQ Chicken,

Sausage & Pancake, Roast

Ice Cream Sundae. Regular.

Beef & Meat Lasagna. Petite.

สุนัขแทะรุนแรงมาก แพ็ค 3 ช้น
รสข้าวโพด ไก่บาร์บีคิว และไอศครมซันเด

DT104B3P Reg/มาตรฐาน ฿505 ฿479

สุนัขแทะรุนแรงมาก แพ็ค 3 ช้น ไส้กรอก
และแพนเค้ก โรสต์บี๊ฟ และ ลาซานญ่าเนื้อ

จ๋ว

มาตรฐาน

DT105A3P Petite/จิ๋ว ฿410 ฿389

Apple Sauce.

สุนัขแทะรุนแรงมาก
พอร์คช้อพ และ
แอ๊ปเปิ้ลซ้อส

Babyback Ribs

สุนัขแทะรุนแรงมาก
ซ่โครงหมูอ่อน
เบบี้แบครบส์

DT106POR ฿580 ฿549 DT106RIB ฿505 ฿479

ใหญ่

ซุปเปอร์

ขั้นที่ 3: ความรุนแรงในการแทะ
เลือกรุ่นที่เหมาะกับนิสัยการแทะของสุนัข

NEW!

Pork Chop &

กลาง

Chicken & Peanut Butter.
Regular.

สุนัขแทะรุนแรงมาก แพ็ค 2 ช้น
รสไก่และเนยถั่ว

DT134 Reg/มาตรฐาน ฿420 ฿395

ลูกสุนัขแทะเบา

แทะนุ่มนวล

แทะรุนแรง

แทะรุนแรงมาก

PO W E R C HE W
กระดูกขัดฟันไนล่อน 100% รุ่นไวลด์ อัลเทอร์เนทีฟ ออกแบบให้มีรูปร่างคล้าย
กระดูกของสัตว์ป่า ใช้ทดแทนกระดูกจรงที่อาจแตกเป็นช้นแหลมคม ช่วยลด
ความเครยดและขัดฟัน อบรสและกลิ่นในตัว รุ่นเขากวางมีให้เลือกสำาหรับลูกสุนัขและสุนัขกัดแทะรุนแรง

Item#
DT174B
DT121A
DT121B

Description
Puppy Antler/เขากวาง
Antler/เขากวาง
Antler/เขากวาง

Flavor/รส
Chicken/ไก่
Venison/กวาง
Venison/กวาง

Size/ขนาด
Regular/ลูกสุนัข
Small/เล็ก
Medium/กลาง

ปกติ
฿275
฿275
฿390

DT121A-B

สมาชิก
฿259
฿259
฿369

Power Chew
Fill & Treat

Made with real wood!

& durable nylon

4Safer and cleaner alter-

native to natural sticks

4Looks and feels like

real bark

Long-lasting chew toy made with real wood plus durable nylon for a safer and cleaner
alternative to natural sticks. Our patented over-mold technology gives this toy the look
and texture of real bark, with NO splintering and NO mess! Packed with delicious maple
bacon flavor throughout and designed to help clean teeth and freshen breath.
แท่งไม้สำาหรับแทะ ทำาจากไม้จรงเคลือกด้วยไนล่อนไร้สาพิษ เพิ่มความปลอดภัยและความแข็งแรงให้กับ
ไม้จรงที่สุนัขชอบแทะและคาบไปมา โดยที่ยังคงความรู้สึกของไม้อยู่ ไม่แตกเป็นช้นเล็กเช่นไม้ ปลอดถภัย
และไม่สกปรกเลอะเทอะ อบรสทั้งแท่งด้วยกลิ่นเบค่อนผสมเมเปิ้ล ทำาความสะอาดฟันและให้ลมปากสดชื่น

Flavor/รส
Bacon/เบคอน
Bacon/เบคอน

Size/ขนาด
Wolf/กลาง
Souper/ซุปเปอร์

ปกติ
฿400
฿780

สมาชิก
฿379
฿739

Peanut Butter

Fill all the nooks and
crannies with dogfriendly spreads like

POWER CHEW

STRO NG CH EW

4NO splintering
4NO mess
4Maple bacon flavor
4Made with real wood

Item#
DT132C
DT132E

DT174B

peanut butter, soft
cheeses, applesauce,
pumpkin, and more for
an extra tasty chew
session!

พาวเวอร์ชูว์ ฟิล แอนด์ทรท กระดูกขัดฟันสำาหรับสุนัขแทะ
รุนแรงอบรสเนยถั่ว มีร่องมากมายทั่วกระดูก สามารถทา
เนยถั่ว ช้สสเปรด และยึดขนมสุนัขที่มีความนุ่มในตัวไว้บน
กระดูกได้เพิ่มความอร่อยและความสนุกในการแทะได้

Item#
DT133

Size/ขนาด
Wolf/กลาง

ปกติ
฿510

สมาชิก
฿479

RAWHIDE ALTERNATIVE
4NO RAWHIDE!
4NO mess
4Safer & Cleaner
The Power Chew Rawhide Alternative Knot Bone
is a long-lasting chew toy packed with flavor
throughout to satisfy your dog’s natural urge to
chew without the mess, smell, or danger of rawhide. เปลี่ยนจากกระดูกหนังวัวที่ส่งกลิ่นเหม็นและอาจ
ขาดเป็นช้นติดคอสุนัขมาเป็นกระดูกไนล่อนที่ออกแบบ
ให้คล้ายกระดูกผูกแต่ไม่มีส่วนผสมของหนังวัว แทะได้
นานกว่า ทำาความสะอาดฟันได้ดีกว่า ปลอดภัยกว่า
และไม่เลอะเทอะหรือส่งกลิ่นเหม็นในบ้าน อบกลิ่นเนื้อวัว
หอมหวล (ไม่มีส่วนผสมของเนื้อวัว)

Item#
DT175A
DT131A
DT131C
DT131D

Size/ขนาด
Petite Puppy /ลูกสุนัข
Petite/เล็ก
Wolf/กลาง
Giant/ใหญ่

ปกติ
฿260
฿245
฿400
฿790

สมาชิก
฿245
฿229
฿379
฿749

Tennis
Ball
Inside!

DT521DIN

DT521TRI

(11) Predatorz

DT521SHA
Rubber &
Nylon Toy
(5)Dino Egg

(12) Bone
Stufferz

(3)Tough
Tools

(1) Knobby
Treat Ball

Fill me
with
snacks!

(6) Knobby
Bone

Dogzilla super durable toys for strong chewers. Designed to
appeal to your dog’s 5 senses with the right color, taste, smell,
and texture. ด๊อกซิลล่า ของเล่นยางทนทานพิเศษสำาหรับสุนัขแทะรุนแรง ออกแบบ
(4)Snarl Tug
(2)Tire Chew

(7) Strong
Chewer
Bone

ให้สามารถดึงดูดความสนใจด้วยสัมผัสทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็นสี กลิ่น พื้นผิว หรือรสชาติ รุ่
นบอลสามารถใส่ขนมได้ ปุ่มนูนช่วยขัดฟันและนวดเหงือก
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
DT511A (1) Knobby Ball SM | บอลใส่ขนม เล็ก
฿230 ฿219
DT511B (1) Knobby Ball LG | บอลใส่ขนม ใหญ่
฿300 ฿285
DT512
(2) Tire Chew | ยางรถยนต์
฿455 ฿429
DT513
(3) Tough Tools 1 ea. | เครื่องมือ 1 ชิ้น
฿305 ฿289
DT517A (4) Snarl Tug Small | เชือก เล็ก
฿180 ฿169
DT517B (4) Snarl Tug Med | เชือก กลาง
฿230 ฿219
DT515
(5) Dino Egg | ไข่ไดโนเสาร์ใส่ขนม
฿420 ฿399
DT516A (6) Knobby Bone Small | กระดูก เล็ก
฿210 ฿199
DT516C (6) Knobby Bone Large | กระดูก ใหญ่
฿370 ฿349
DT518
(7) Strong Chewer Bone | กระดูกสุนัขแทะรุนแรง ฿360 ฿339
DT521SHA (11) Predatorz Shark | ปลาฉลาม
฿210 ฿199
DT521DIN (11) Predatorz Dino | ไดโนเสาร์
฿210 ฿199
DT521TRI (11) Predatorz Triceratops | ไทรเซอราท๊อปส์
฿210 ฿199
DT522THI (12) Stufferz Thigh | รูปกระดูก
฿350 ฿329
DT522FIS (12) Stufferz Fish | รูปปลา
฿350 ฿329

CREDIT CARD | บัตรเครดิต
CASH | เงนสด

ยอดสั่งซ้อ
Total
< 500
฿500 - ฿899
฿900 - ฿1,499
1,500 - 2,499
> 2,500

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

ไม่มีสินค้าช้นใหญ่*
Without Oversized Items*

มีสินค้าช้นใหญ่*
With Oversized Items*

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

฿79

฿79

฿59
ฟร | FREE
ฟร | FREE

฿79
฿59
ฟร | FREE

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

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

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 following districts: Saimai, Don Muang, Kongsamwa, Ladkrabang, Taweewattana, Puttamonthol 1-4 special delivery fee (฿120-฿200) applies.

ยอดสั่งซ้อ
Total

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

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

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only
฿59

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only
Please Call | กรุณาสอบถาม

฿1,200 - ฿1,899

฿79

Please Call | กรุณาสอบถาม

> 1,900

฿99

Please Call | กรุณาสอบถาม

< 500
฿500 - ฿1,199

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.

ขนม | 81 | TREATS

