
 
 

จดุแลกคืนคปูองเงินสด โครงการฮกัไทย ฮกัภเูกต็ 
ระยะเวลาการน าคปูองเงนิสดไปแลกคนื (เฉพาะรา้นคา้ทีร่่วมโครงการฯ) : 15 กรกฎาคม–31 สงิหาคม 2564 (หรอืแลว้แต่รา้นคา้ก าหนด) 

 ห้าง/ 
ร้านสะดวกซ้ือ 

สาขาท่ีแจกคปูอง รายละเอียดจดุแลกคืนคปูอง เงื่อนไข 

1 โลตสั เอก็ซ์ตร้า 1. โลตสั เอก็ซต์รา้ ภูเกต็ 
2. โลตสั เอก็ซต์รา้ ฉลอง 
3. โลตสั เอก็ซต์รา้ ถลาง 

บรเิวณจุดบรกิารลูกคา้ หน้า
ทางเขา้โลตสั 

ซือ้สนิคา้ใน โลตสั จ านวน 1,000 บาท  
ไดร้บัคปูอง 100 บาท 

2 แมคโครเอก็ซ์ตร้า 1. แมคโคร เอก็ซต์รา้ภูเกต็ 
2. แมคโคร เอก็ซต์รา้ ถลาง 

บรเิวณดา้นหน้าทางเขา้แมคโคร 
ณ จุดบรกิารลูกคา้  

ซือ้สนิคา้ใน แมคโคร จ านวน 1,000 บาท  
ไดร้บัคปูอง 100 บาท 

3 บ๊ิกซี เอก็ซ์ตร้า 1. บิก๊ซ ีเอก็ซต์รา้ ภูเกต็ ชัน้ศูนยก์ารคา้ ณ จุดบรกิาร
ลูกคา้ 

ซือ้สนิคา้ใน บิก๊ซ ีจ านวน 1,000 บาท  
ไดร้บัคปูอง 100 บาท 

4 เซน็ทรลั 1. เซน็ทรลั ฟลอเรสตา้ 
2. เซน็ทรลั เฟสตวิลั 

Counter information จุดบรกิาร
ลูกคา้ของเซน็ทรลั 

ซือ้สนิคา้ใน เซน็ทรลั จ านวน 1,000 บาท  
ไดร้บัคปูอง 100 บาท 

5 โรบินสนั 1. โรบนิสนั ภูเกต็ Counter information จุดบรกิาร
ลูกคา้ของโรบนิสนั 

ซือ้สนิคา้ใน โรบนิสนั จ านวน 1,000 บาท  
ไดร้บัคปูอง 100 บาท 

6 ทอ็ปส ์ 1. ทอ็ปส ์มารเ์กต็ ภูเกต็ จุดบรกิารลูกคา้ ณ เซน็ทรลัฟู้ด
ฮอลล ์ภูเกต็ ฟลอเรสตา้ 

ซือ้สนิคา้ใน ทอ็ปส ์ จ านวน 1,000 บาท  
ไดร้บัคปูอง 100 บาท 

7. ทอ็ปส ์เดล่ี 1. สาขา ถนนเยาวราช ภูเกต็  
2. สาขา ปัม้ Caltex ถนน เทพกระษตัร ี
3. สาขา ไลมไ์ลท ์ภูเกต็  
4. สาขา ปัม้ Caltex ถนนเจา้ฟ้าตะวนัออก 
5. สาขา ถนนพูนผล 

จุดบรกิารลูกคา้ ณ เซน็ทรลัฟู้ด
ฮอลล ์ภูเกต็ ฟลอเรสตา้ 

ซือ้สนิคา้ใน ทอ็ปส ์เดลี ่จ านวน 500 บาท  
ไดร้บัคปูอง 50 บาท 
 

8. เซน็ทรลัฟู้ดฮอลล ์ 1. เซน็ทรลั เฟสตวิลั 
2. เซน็ทรลั เฟสตวิลั 

จุดบรกิารลูกคา้ ณ เซน็ทรลัฟู้ด
ฮอลล ์ภูเกต็ ฟลอเรสตา้ 

ซือ้สนิคา้ใน เซน็ทรลัฟู้ดฮอลล ์จ านวน 1,000 บาท  
ไดร้บัคปูอง 100 บาท 



 
 

3. ป่าตอง 
4. ปอรโ์ต เดอ ภูเกต็ 

 

9. บีทูเอส 1. บทีเูอส เซน็ทรลั เฟสตวิลั 
2. บทีเูอส เซน็ทรลั ฟลอเรสตา้ 
3. บทีเูอส ปอรโ์ต เดอ ภูเกต็ 

รา้น บทีเูอส สาขาเซน็ทรลัภูเกต็ 
ชัน้ 3 
 
 

ซือ้สนิคา้ใน บทีเูอส จ านวน 400 บาท ไดร้บัคูปอง 
50 บาท  
 
 

10. ออฟฟิศเมท 1. Officemate เซน็ทรลั เฟสตวิลั 
2. Officemate เทสโก ้(ถลาง) 

รา้นออฟฟิศเมทสาขา ถลาง ซือ้สนิคา้ใน ออฟฟิศเมท สาขา เซน็ทรลั เฟสตวิลั
จ านวน 1,500 บาท ไดร้บัคูปอง 100 บาท 
 
ซือ้สนิคา้ใน ออฟฟิศเมท สาขา ถลาง จ านวน 800 
บาท ไดร้บัคปูอง 100 บาท  

11. เซเว่น อีเลฟเว่น 
(7-11) 

1. กะรนพลาซ่า (รหสัสาขา 3181) 
2. อ่าวฉลอง (รหสัสาขา 4339) 
3. อ่าวมะขาม (รหสัสาขา 5189) 
4. ในหาน 3 (รหสัสาขา 6026) 
5. วงเวยีนกะรน (รหสัสาขา 6262) 
6. กะรนวลิเลจ (รหสัสาขา 6668) 
7. เทศบาลราไวย ์(รหสัสาขา 11871) 
8. แหลมพนัวา (รหสัสาขา 13070) 
9. ซอยวดัพระใหญ่ (รหสัสาขา 13073) 
10. ซอยหวัพรุ (รหสัสาขา 13635) 
11. สุรนิทร ์ซ.6 (รหสัสาขา 5500) 
12. ภูเกต็แฟนตาเซยี (รหสัสาขา 10453) 
13. ซอยบ่อไซ (รหสัสาขา 14487) 
14. ภูเกต็วลิล่ากะทู ้(รหสัสาขา 10321) 

แลกคนืไดทุ้กสาขาทีร่่วมรายการ ซือ้สนิคา้ใน 7-11 ทีร่่วมรายการ ครบ 70 บาท 
ไดร้บั คปูอง 15 บาท 



 
 

15. หาดไมข้าว (รหสัสาขา 12170) 
16. เนชลัป่าตอง (รหสัสาขา 13510) 
17. นาใน 4 (รหสัสาขา 3093) 
18. ชุมชนสาค ู(รหสัสาขา 10091) 
19. สนามบนินานาชาตภิูเกต็ (รหสัสาขา 13027) 
20. สนามบนินานาชาตภิูเกต็ 2 (รหสัสาขา 11345) 

12. แฟมิล่ีมารท์ 1. ไสน ้าเยน็ 1 
2. ซอยเจรญิทรพัย ์ป่าตอง 
3. หาดป่าตอง 3 
4. บางวาด (ภูเกต็) 
5. ถนนสวสัดริกัษ์ 2 
6. หาดกะหลมิ 2 
7. พนาสนธิ ์- เทพอนุสรณ์ 
8. ซอยเจา้ฟ้า 31 
9. นากก (ภูเกต็) 
10. กะตะน้อย 
11. ปอรโ์ต เดอ ภูเกต็ 
12. ลากูน่าภูเกต็ 
13. ซอยเชงิทะเล 8 
14. หาดสุรนิทร ์2 
15. อ่าวบางเทา 2 
16. เซน็ทรลัเฟสตวิลั ภูเกต็ (ปารค์กิง้) 
17. เซน็ทรลัเฟสตวิลั ภูเกต็ 
18. ถนนแม่หลวน (ภูเกต็) 
19. ถนนรษัฎา 

จุดบรกิารลูกคา้ ณ เซน็ทรลัฟู้ด
ฮอลล ์ภูเกต็ ฟลอเรสตา้ 

ซือ้สนิคา้ใน แฟมลิีม่ารท์ จ านวน 100 บาท  
ไดร้บัคปูอง 10 บาท 



 
 

20. ดลิกอุทศิ 2 
21. ท่าเรอือ่าวฉลอง 
22. ถนน ปฎพิทัธิ ์ 
23. ถนนเจา้ฟ้า 
24. วลิล่ากะทูภู้เกต็ 
25. ถนนวชิติสงคราม 2 
26. ถนนวชิติสงคราม 3 
27. ประชานุเคราะห ์3 
28. ไตรตรงั 
29. เทศบาล ป่าตอง (ภูเกต็) 
30. กะทู ้(ปัม๊น ้ามนั) 
31. ซอยนาใน ร่วมใจ 
32. ซอยนาใน 6 
33. นาใน 2 
34. ซอยควนยาง (ป่าตอง) 
35. ลขิติพลาซ่า (ภูเกต็) 
36. ถนนผงัเมอืงสาย ก 2 
37. สุเจรญิ 
38. ภูเกต็-สริริาชย ์
39. น ้าตกกะทู ้(ภูเกต็) 
40. ถนนภูเกต็-เฉลมิพระเกยีรต ิ2 (ภูเกต็) 
41. ทุ่งทอง 
42. ซอยเพนียง 2 
43. โรงพยาบาลกรุงเทพ - ภูเกต็ (ภูเกต็) 
44. ซอย สาลกิา (ราไวย)์ 



 
 

45. ราไวยค์อนโดเทล 
46. ซอยสุขสนัต ์(ภูเกต็) 
47. เจา้ฟ้า ( ปัม๊น ้ามนั ) 
48. ซอย เทพกระษตัร ี 
49. บา้นสวนเพลส 
50. ซอยตาเอยีด 2 
51. ซอยเจา้ฟ้า 34 
52. ซอยเจา้ฟ้า 11 
53. สะป า 
54. ถนนดลิกอุทศิ 
55. โคลเิซีย่ม 
56. อ่าวยน - เขาขาด 
57. ซอย กา้วหน้า 
58. ถนนปฏกั 
59. ซอยปฎกั 20 
60. กะตะน้อย 2 
61. ซอย ไสยวน 2 
62. ซอยสามคัค ี2 ไสยวน 
63. ซอยนายะห ์(ภูเกต็) 
64. บา้นยะนุ้ย 
65. ซอยรัว้แฝด ราไวย ์
66. ถนนเทศบาลตดัใหม่ 
67. พชันี - บางชเีหลา้ 
68. ซอยสีก่อร ์(ภูเกต็) 
69. บางทอง (ภูเกต็) 



 
 

 
 

70. แยกพระบารม ี(ภูเกต็) 
71. พระบารม ีซอย 3 
72. พนาสนธิ ์- แหลมหนิ 
73. บา้นลพิอน 1 
74. ซอย บางม่าเหลา 2 
75. ซอยบางม่าเหลา 11 
76. หาดในยาง 
77. ไมข้าว (แก๊สสเตชัน่) 


