




 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

นโยบายความเป็นส่วนตวั 

[www.goodtimesriverkwai.com] ขอแจง้ใหท้ราบถึงนโยบายของเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในการ

รักษาความลบัส าหรับขอ้มูลของลูกคา้ หรือบุคคลใดท่ีไดเ้ขา้มาเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ดงัต่อไปน้ี 

 

การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ 

ทางเวบ็ไซต ์[www.goodtimesriverkwai.com] จะติดต่อกบัท่านผา่นทางอีเมลแ์ละการโทรศพัท์

เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผา่นทางอีเมลก่์อน โดยในส่วนหวัเร่ืองของอีเมลจ์ะท าการแจง้

วตัถุประสงคใ์นการติดต่อทุกคร้ัง หากท่านตอ้งการติดต่อกลบัมาไม่วา่จะเป็นเร่ืองหอ้งพกัหรือ

บริการอ่ืน ๆ ท่านสามารถติดต่อไดท้างหนา้ “ติดต่อเรา” หรือการอีเมลห์รือโทรศพัท ์ตามขอ้มูล

ท่ีแจง้ในทุกหนา้ของเวบ็ไซต ์ซ่ึงท่านจะไดรั้บการติดต่อกลบัภายใน 10 นาที 

 

 การเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์[www.goodtimesriverkwai.com] 

ท่านสามารถเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตข์อง [www.goodtimesriverkwai.com] ได ้เพือ่การคน้หาสินคา้

และบริการต่างๆ ของบริษทัฯ  โดยท่ีท่านไม่ตอ้งแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัท่านใหแ้ก่ทางเวบ็ไซต ์

หากท่านตอ้งการรับข่าวสารจากบริษทัฯ ท่านสามารถลงทะเบียนไดต้ามท่ีบริษทัฯ ก าหนด โดย

ท่ีท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารไดโ้ดยส่งอีเมลม์าท่ี [good_times_resort@hotmail.com] 

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดด้ าเนินการปรับปรุงเวบ็ไซตอ์ยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ อาจใชอุ้ปกรณ์ 

ซอฟตแ์วร์ เพื่อการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในดา้นพฤติกรรมการสืบคน้ขอ้มูล ของผูท่ี้เขา้มาเยีย่มชม

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ จะน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นวตัถุประสงคเ์พื่อการปรับปรุง

เวบ็ไซตใ์หเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงขอ้มูลท่ีมีการรวบรวมจะเป็นขอ้มูล 







 

[1) วนั และเวลาในการเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์2) การดูหนา้เวบ็เพจต่างๆ 3) เวลาท่ีใชใ้นการเยีย่ม

ชม 4) ประเภทของการสืบคน้ 5) ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต และ 6) การเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตต่์างๆ 

ทั้งก่อนและหลงัการเขา้ชมเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ] 

[www.goodtimesriverkwai.com] อาจท าการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบคน้ขอ้มูล ของลูกคา้

ท่ีเป็นสมาชิกของเวบ็ไซต ์และใชบ้ริการต่างๆ โดยส่วนหน่ึงของกระบวนการรักษาความ

ปลอดภยัของเวบ็ไซตน์ั้น บริษทัฯ อาจใชร้ะบบ “คุกก้ี” ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกตอ้ง

แทจ้ริงของผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์ระบบ “คุกก้ี” นั้น คือขอ้มูลท่ีไดส่้งจากเวบ็ไซตไ์ปยงัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์ในขณะท่ีผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตน์ั้นก าลงัเขา้เยีย่มชม

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดย “คุกก้ี” นั้นจะไดรั้บการติดตั้งโดยเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงจะเกบ็

ขอ้มูลของท่านดงัต่อไปน้ี 

• [หมายเลขไอพี (IP Address) 

• ชนิดของ Browser ท่ีใชใ้นการเขา้ถึง 

• Web Page ท่ีเขา้เยีย่มชม 

• เวลาท่ีเยีย่มชม (Access Time) 

• เวบ็ไซตท่ี์อา้งถึงเวบ็ของบริษทัฯ (Referring Website)] 

 

การรวบรวมและการเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคล  

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัลูกคา้ของเวบ็ไซต ์[www.goodtimesriverkwai.com] นั้น จะถูกน าไปใช้

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานของบริษทัฯ และถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น อนัประกอบไป

ดว้ย การเพิ่มประสิทธิภาพใหบ้ริการ และน าไปใชเ้พื่อการออกแบบสินคา้หรือบริการต่างๆ และ

ขอ้เสนอพิเศษต่างๆ ท่ีดีข้ึนกวา่เดิม ซ่ึงเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ ขอ้มูลของลูกคา้จะไม่

ถูกน าไปใช ้เกบ็รวบรวม หรือรักษาไวโ้ดยไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์







 

อยา่งไรกต็ามในกรณีท่ีบริษทัฯ ตอ้งการเกบ็ขอ้มูลโดยท่ีไม่มีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการ

ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ จะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอขอ้มูลจากท่าน

โดยตรง 

หากท่านเลือกท่ีจะใหข้อ้มูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปน้ี ผา่นกระบวนการสมคัร 

ช่ือ-นามสกลุ 

ท่ีอยู ่

• Email เบอร์โทรศพัทห์รือเบอร์โทรสารใหก้บัเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ

หรือการด าเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ จะรักษาขอ้มูลเหล่านั้น

ไวเ้ป็นความลบั ตามเกณฑม์าตรฐานส าหรับการรักษาขอ้มูลเป็นความลบัตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ของบริษทัฯ จะถูกเกบ็รวบรวม และรักษาไวใ้นระหวา่งระยะเวลาท่ีบริษทัฯ 

และท่านยงัคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกนั นอกจากน้ี เม่ือท่านไดส่้ง e-mail มายงับริษทัฯ บริษทั

ฯ จะเกบ็เน้ือหาใน e-mail ท่ีอยูข่อง e-mail และการโตต้อบ e-mail ดงักล่าวไว ้เพื่อตอบขอ้สงสัย

ใหแ้ก่ท่าน หรือเพื่อความจ าเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโตต้อบระหวา่ง

ลูกคา้และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ในส่วนท่ีท่านมีขอ้สงสัยนั้นวา่ไดรั้บการแกไ้ขหรือไม่ 

  

การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

เวบ็ไซต ์[www.goodtimesriverkwai.com] จะไม่ส่งต่อหรือขายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่

บุคคลภายนอกอ่ืน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการน าไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต นอกจากน้ี บริษทัฯ จะ

ไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่องคก์รอ่ืนใด เวน้แต่ 1. ท่านไดร้้องขอและใหอ้  านาจ

แก่เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ในการด าเนินการ หรือ 2. ขอ้มูลท่ีส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยใหก้ารเร่ิมตน้

ธุรกรรมของท่านส าเร็จลุล่วงลง หรือ 3. การเปิดเผยขอ้มูลนั้นเป็นไปตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายตอ้งการ ตวัอยา่งเช่น เวบ็ไซต ์[www.goodtimesriverkwai.com] อาจ

ไดรั้บการร้องขอใหท้ าการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ของบริษทัฯ ตามค าสั่งศาล หรือตามหมาย







 

ศาล หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีอ  านาจตามกฎหมาย ในการณ์น้ีทางเวบ็ไซต ์

[www.goodtimesriverkwai.com] จะท าการติดต่อแจง้ท่านล่วงหนา้เสมอ 

 

เวบ็ไซต ์[www.goodtimesriverkwai.com] อาจท าความตกลงไวก้บัผูใ้หบ้ริการภายนอก (Third 

Party) ในการท่ีจะพฒันาและดูแลรักษาระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษทัฯ 

และการจดัสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษทัฯ ซ่ึงบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาด าเนินงาน

ใหก้บับริษทัฯ หรือเขา้มาด าเนินการในนามของบริษทัฯ นั้น จะตอ้งตกลงท่ีจะรักษาขอ้มูลลูกคา้

ของเวบ็ไซต ์[www.goodtimesriverkwai.com] ไวเ้ป็นความลบัดว้ยเช่นกนั อีกทั้งยงัตอ้งผกูพนั

ต่อกฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัดว้ย เม่ือใดกต็ามท่ีเวบ็ไซต[์www.goodtimesriverkwai.com] ได้

วา่จา้งองคก์รอ่ืนใด เขา้มาใหก้ารสนบัสนุนการบริการของบริษทัฯ องคก์รเหล่านั้นจะตอ้งปฏิบติั

ตาม มาตรฐานการรักษาขอ้มูลเป็นความลบัของบริษทัฯ ดว้ยเช่นกนั 

 

กระบวนการรักษาความปลอดภยัเพื่อการปกป้องขอ้มูล  

เวบ็ไซต ์[www.goodtimesriverkwai.com] จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภยัโดย

เคร่งครัด ทั้งน้ี เพื่อวตัถุประสงคใ์นการปกป้องความเสียหาย หรือการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านโดยไม่มีอ านาจ 

การรักษาความถูกตอ้งของขอ้มูล 

เวบ็ไซต ์[www.goodtimesriverkwai.com] มีกระบวนการในการสร้างความมัน่ใจวา่ ขอ้มูลของ

ท่านเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัมีกระบวนการในการแกไ้ขขอ้มูลท่ีผดิพลาด ตามการร้องขอของท่านไดอี้กดว้ย โดย

ท่านสามารถแกไ้ขขอ้มูลท่่ีผดิพลาดดว้ยวธีิการดงัน้ี [อธิบาย] 

 

  







 

 

การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

เวบ็ไซต ์[www.goodtimesriverkwai.com] มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลทั้งในส่วนทางดา้นเทคนิค Programming และการตรวจสอบยนืยนัจากขอ้มูลบตัร

ประชาชนของท่าน 


