
การใหบ้รกิารการโอนเงนิของเวสเทริน์ ยเูนีย่น อยูใ่ตข้อ้ก าหนด และเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี้ 

WESTERN UNION® MONEY TRANSFERSM SEVICE IS PROVIDED ON THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS 

ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการการโอนเงินของเวสเทิร์น ยูเน่ียนได้ท่ีท่ีท าการของตัวแทนของเวสเทิร์น ยูเน่ียนท่ัวโลก       โดยสามารถสอบถามสถานท่ีต้ังและเวลาท าการได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง ท่ีท าการบางแห่ง

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 

โดยปกติ ผู้รับเงินสามารถรับเงินท่ีโอนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่อาจมีข้อจ ากัดข้ึนอยู่กับเวลาท าการของตัวแทนเวสเทิร์น ยูเน่ียนท่ีมีหน้าท่ีรับเงิน นอกจากน้ัน ยังมีการให้บริการการโอนเงินภายในวันรุ่งข้ึน/2 วัน (Next 

Day/2 Day money transfer service) และการโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชี (Account-based money transfer services) เมื่อได้รับการร้องขอในบางประเทศ ซึ่งการส่งเงินโดยใช้บริการการโอนเงินภายในวันรุ่งข้ึน/2 

วัน (Next Day/2 Day money transfer service) น้ันผู้รับเงินจะสามารถรับเงินได้ภายในเวลา 24 และ 48 ชั่วโมงตามล าดับนับจากเวลาท่ีท าการส่งเงิน การโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีธนาคารมักได้รับเงินภายใน  5 วัน

ท าการและการโอนเงินเข้าท่ีบัญชีมือถือจะได้รับเงินภายในเวลาไม่กี่นาที ในกรณีท่ีจ านวนเงินเกินวงเงินท่ีจ ากัด อาจมีกฎข้อบังคับหรือข้อจ ากัดอ่ืน ๆ ในบางประเทศท าให้การท าธุรกรรมล่าช้า เวสเทิร์น ยูเน่ียนไม่ได้ท าหน้าท่ี

เป็นตัวแทนหรือเจ้าหน้าท่ีของธนาคารใด ๆ ไม่ว่าในวัตถุประสงค์ใด และจะไม่รับฝากเงินในฐานะตัวแทนของธนาคารใด ๆ ท้ังน้ี ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง 

 

โดยปกติตัวแทนอาจจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินเป็นเงินสด อย่างไรก็ดีตัวแทนบางแห่งอาจจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเป็นท้ังเงินสดและเช็ค หรือผู้รับเงินอาจเลือกการรับเงินโดยวิธีอ่ืน หรือให้จ่ายเข้าบัญชีธนาคาร ในการจ่ายเงินเป็นเงิน

สดให้แก่ผู้รับเงินน้ันข้ึนอยู่กับจ านวนเงินท่ีมีอยู่ โดยผู้รับเงินต้องแสดงเอกสารหลักฐานประจ าตัวและให้รายละเอียดท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับการโอนเงินตามท่ีเวสเทิร์น ยูเน่ียนก าหนด ซึ่งรวมถึงชื่อของผู้ส่งเงินและผู้รับเงิน ประเทศท่ี

ส่งเงิน จ านวนเงินโดยประมาณ MTCN และเงื่อนไขหรือข้อก าหนดอ่ืนใดของท่ีท าการของตัวแทนเวสเทิร์น ยูเน่ียน ผู้ส่งเงินอนุญาตให้เวสเทิร์น ยูเน่ียน ด าเนินการตามท่ีผู้รับเงินเลือกได้ ถึงแม้ว่าจะแตกต่างไปจากวิธีการท่ีผู้

ส่งเงินได้เลือกไว้ ตัวแทนจะจ่ายเงินสดให้แก่บุคคลซึ่งตัวแทนเห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนน้ัน ภายหลังจากท่ีได้ท าการยืนยันตัวบุคคลซึ่งมักจะกระท าด้วยการตรวจสอบเอกสารประจ าตัวแล้ว ตัวแทนสามารถท าการ

จ่ายเงินได้ถึงแม้ว่าแบบฟอร์มท่ีกรอกโดยผู้รับเงินจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ท้ังเวสเทิร์น ยูเน่ียนและตัวแทนจะไม่ท าการเปรียบเทียบแบบฟอร์ม “การส่งเงิน” กับแบบฟอร์ม “การรับเงิน” เพ่ือยืนยันท่ีอยู่ซึ่งให้โดยผู้รับเงิน ส าหรับ

ประเทศปลายทางบางประเทศผู้รับอาจจ าเป็นต้องแสดงหลักฐานข้อมูลระบุตัวบุคคล ค าตอบของค าถามเพ่ือยืนยันการรับเงิน หรือท้ังสองอย่างเพ่ือรับเงินสด ค าถามเพ่ือยืนยันการรับเงินน้ีไม่ใช่ข้ันตอนการรักษาความปลอดภัย

เพ่ิมเติมและไม่สามารถใช้เพ่ือยืดเวลาการจ่ายเงิน และในบางประเทศอาจมีการห้ามมิให้ใช้ค าถามเพ่ือยืนยันการรับเงิน 

 

ในบางกรณี กฎหมายท่ีใช้บังคับห้ามมิให้ผู้ส่งเงินท าธุรกรรมกับบุคคลบางกลุ่ม และประเทศบางประเทศ เวสเทิร์น ยูเน่ียนจ าเป็นต้องท าการตรวจสอบการท าธุรกรรมท้ังหมด โดยพิจารณาจากรายชื่อซึ่งรัฐบาลของประเทศน้ันๆ 

ท่ีเวสเทิร์น ยูเน่ียนด าเนินธุรกิจได้ก าหนดข้ึน ซึ่งรวมถึงรายชื่อซึ่งส านักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา และรายชื่อซึ่งสหภาพยุโรปเป็นผู้ก าหนดข้ึน หากพบว่าชื่อของ

ผู้ใช้บริการอาจคล้ายคลึงหรือตรงกับชื่อท่ีปรากฏในรายชื่อท่ีได้รับดังกล่าว เวสเทิร์น ยูเน่ียนจะตรวจสอบการท าธุรกรรมน้ัน เพ่ือพิสูจน์ว่าบุคคลน้ันเป็นบุคคลเดียวกันกับชื่อท่ีปรากฏอยู่ในรายชื่อหรือไม่ ในบางกรณีลูกค้าอาจ

ต้องแสดงหลักฐาน หรือข้อมูลระบุตัวบุคคลเพ่ิมเติม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการท าธุรกรรมได้ โดยการด าเนินการดังกล่าวน้ันเป็นการด าเนินการตามกฎหมายส าหรับการท าธุรกรรมทุกธุรกรรมท่ีด าเนินการโดย

เวสเทิร์น ยูเน่ียน (รวมถึงการโอนเงินท่ีเกิดข้ึน และส้ินสุดภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา) 

 

ค่าธรรมเนียมการโอน : ตัวแทนจะติดประกาศเอกสารข้อมูลท่ีอธิบายถึงวิธีการท่ีเวสเทิร์น ยูเน่ียน จะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจากผู้ส่งเงินไว้ในท่ีเปิดเผยภายในท่ีท าการของตัวแทน หรือจะแสดงเอกสารข้อมูลน้ันต่อผู้

ส่งเงินก่อนท่ีจะด าเนินการค าส่ังโอนเงิน เว้นแต่ตามกฎหมายของประเทศผู้รับเงินก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ส่งเงินมีหน้าท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังปวงในการโอนเงิน ในบางกรณี ผู้รับเงินอาจมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีตามกฎหมาย

ในประเทศน้ันๆ และอาจต้องเสียค่าบริการ 

การแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ : โดยท่ัวไป จ านวนเงินท่ีต้องการโอนจะจ่ายเป็นเงินสกุลเงินประจ าชาติของประเทศปลายทาง (ในบางประเทศ จะจ่ายเป็น เงินในสกุลเหรียญสหรัฐหรือสกุลเงินอ่ืนเท่าน้ัน) นอกเหนือจาก

ค่าธรรมเนียมการโอนท่ีเรียกเก็บในการโอนเงินแต่ละครั้งแล้ว รวมถึงในกรณีท่ีสกุลเงินท่ีผู้ส่งเงินมอบให้กับตัวแทนไม่ใช่สกุลเงินท่ีผู้รับเงินจะรับ  เงินท้ังหมดจะถูกแลกเปล่ียนตามอัตราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีเวสเทิร์น ยูเน่ียน

ใช้ในขณะน้ัน  โดยเงินจะถูกคิดจากอัตราแลกเปล่ียนในเวลาท่ีท าการโอนเงิน และผู้รับเงินจะได้รับเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศตามท่ีระ บุบนแบบฟอร์มธุรกรรม ในบางประเทศ กฎหมายท้องถิ่นก าหนดให้ท าการ

แลกเปล่ียนสกุลเงินในเวลาท่ีจ่ายเงินให้กับผู้รับเงิน ในกรณีน้ี อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและจ านวนเงินท่ีระบุบนแบบฟอร์มธุรกรรมอาจเปล่ียนแปลงไปตามความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราในระหว่าง

เวลาท่ีท าการโอนเงินและเวลาท่ีผู้รับเงินขอรับเงิน เวสเทิร์น ยูเน่ียนค านวณอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างธนาคารท่ีเวสเทิร์น ยูเน่ียนได้รับในทางการค้า บวกส่วนต่างก าไร อัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลงวันละหลายครั้ง ตามอัตราปิดท่ีเกี่ยวข้องของตลาดการเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีใช้อาจไม่ดีเท่าอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศท่ีใช้ในทางการค้าบางอัตราท่ีมีการรายงานโดยท่ัวไป ซึ่งใช้ในการท าธุรกรรมระหว่างธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืนๆ  ส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเสนอต่อลูกค้า และอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราระหว่างประเทศซึ่งเวสเทิร์น ยูเน่ียนได้รับ จะเป็นรายได้ของเวสเทิร์น ยูเน่ียน (และตัวแทน ในบางกรณี) ท่ีเพ่ิมเติมไปจากค่าธรรมเนียมการโอน ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเ ติมเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ส าหรับประเทศปลายทางบางประเทศ สามารถสอบถามได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งระบุไว้ท่ีด้านล่าง หรือท่ีเว็บไซต์ www.westernunion.com 

 

การสง่เงนิหรอืรบัเงนิในประเทศทีส่ามารถจา่ยเงนิไดห้ลายสกลุเงิน : ผู้ส่งเงินต้องเลือกสกุลเงินท่ีต้องการให้จ่ายในเวลาท่ีท าการส่งเงิน เงินค่าธรรมเนียมการโอนและเงินท่ีเวสเทิร์น ยูเน่ียน (หรือตัวแทน ผู้ให้บริการบัญชีทาง

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี) ได้รับจากการแลกเปล่ียนเงินสกุลท่ีได้รับจากผู้ใช้บริการไปเป็นเงินตราต่างประเทศอีกสกุลหน่ึง อาจเปล่ียนแปลงไปข้ึนอยู่กับสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีเลือกให้จ่ายเงิน ในบางประเทศ ผู้รับเงินสามารถ

ตัดสินใจรับเงินในสกุลเงินท่ีแตกต่างจากสกุลเงินท่ีผู้ส่งเงินเลือกได้ เวสเทิร์น ยูเน่ียน (หรือตัวแทน ผู้ให้บริการบัญชีทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ี) จะมีรายได้เพ่ิมเติมเมื่อเงินของท่านถูกแปลงเป็นสกุลเงินท่ีผู้รับเงินเลือก  

 

บริการพิเศษ 

การแจ้งทางโทรศัพท์ : ในประเทศส่วนใหญ่ เวสเทิร์น ยูเน่ียนให้บริการการแจ้งทางโทรศัพท์เพ่ือให้ผู้รับเงินทราบว่าผู้รับเงินสามารถขอรับเงินท่ีโอนได้แล้ว โดยจะคิดค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  

การน าส่งโดยบุคคล : ในบางประเทศ เวสเทิร์น ยูเน่ียนให้บริการการน าส่งเช็คหรือเช็คธนาคารไปยังปลายทางท่ีเลือก โดยจะคิดค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  

การส่งข้อความเพิ่มเติม : ในประเทศส่วนใหญ่ อาจมีการส่งข้อความเพ่ิมเติมไปพร้อมกับการโอนเงินด้วย โดยคิดค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  

เอสเอม็เอส : ในกรณีท่ีมีการให้บริการ เวสเทิร์น ยูเน่ียนให้บริการการแจ้งทางเอสเอ็มเอสโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพ่ือท่ีจะแจ้งต่อผู้ส่งเงินว่าผู้รับเงินได้รับเงินท่ีโอนแล้ว หรือเพ่ือท่ีจะแจ้งต่อผู้รับเงินว่าผู้รับเงินสามารถขอรับเงินได้

แล้ว โดยผู้ส่งเงินหรือผู้รับเงินต้องรับผิดชอบค่าบริการซึ่งเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ถ้ากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้อนุญาต การส่งข้อความเอสเอ็มเอส จะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผู้ส่งเงินและ/หรือ

ผู้รับเงินท่ีให้ไว้ เวสเทิร์น ยูเน่ียนจะส่งข้อความเอสเอ็มเอสไปยังระบบภายนอกเพ่ือจัดส่งเอสเอ็มเอสต่อไป เวสเทิร์น ยูเน่ียนไม่รับผิดชอบต่อเอสเอ็มเอสท่ีไม่ได้ส่ง หรือต่อความบกพร่องทางเทคนิคท่ีเกิดข้ึนภายนอกระบบของ

เวสเทิร์น ยูเน่ียน 

การโอนเงนิทางบญัช ี: ในกรณีท่ีมีการให้บริการ ผู้รับเงินอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมถ้ารับเงินจากผู้ส่งเงินผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรือบัญชีหรือธนาคาร เงินควรจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับในสกุลเงินประเทศปลายทาง

น้ัน ๆ มิฉะน้ันผู้ให้บริการท่ีปลายทางอาจท าจ่ายเงินโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนของตนเองหรืออาจปฏิเสธธุรกรรม  ข้อตกลงระหว่างผู้รับเงินกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรือผู้ให้บริการบัญชีเอ็มวอลเล็ต (mWallet account) 

หรือบัญชีธนาคารหรือบัญชีของผู้รับเงิน จะใช้บังคับกับบัญชี และจะเป็นตัวก าหนดสิทธิ ความรับผิด ค่าธรรมเนียม จ านวนเงินท่ีรองรับ และวงเงินของบัญชี ในกรณีท่ีหมายเลขบัญชีท่ีระบุ (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับ

บัญชีบนมือถือ) ไม่ใช่บัญชีของผู้รับท่ีระบุชื่อไว้ เงินจะถูกโอนเข้าทางบัญชีตามท่ีผู้ส่งได้แจ้งไว้  เวสเทิร์น ยูเน่ียนอาจมีรายได้จากค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องกับการโอนผ่านบัญชี เวสเทิร์น ยูเน่ียนไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้ส่ง

หรือเจ้าของบัญชีในกรณีท่ีเกิดค่าธรรมเนียมหรืออัตราแลกเปล่ียนอันเกิดจากการแปลงสกุลเงินท่ีไม่ใช่เงินบาท หรือการกระท าหรืองดเว้นกระท าของผู้ให้บริการบัญชีท่ีปลายทางหรือระหว่างทาง  

การคนืเงนิ : เวสเทิร์น ยูเน่ียนจะคืนเงินต้นท่ีต้องการโอน (ตามอัตราแลกเปล่ียนท่ีระบุในข้อก าหนดและเงื่อนไขน้ี ซึ่งใช้อยู่ในขณะท่ีคืนเงิน) เมื่อได้รับค าขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ส่งเงิน เฉพาะในกรณีท่ีไม่มีการจ่ายเงิน

หรือเครดิตเข้าให้แก่ผู้รับเงินภายในเวลา 45 วัน เวสเทิร์น ยูเน่ียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการโอนให้แก่ผู้ส่งเงินเฉพาะในกรณีท่ีผู้รับเงินไม่ได้รับเงินจ านวนตามเงินท่ีขอให้โอนน้ันภายในระยะเวลาท่ีก าหนดส าหรับบริการ

น้ันๆ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับเวลาท าการของท่ีท าการท่ีเลือกให้มีการจ่ายเงินและเงื่อนไขอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเงื่อนไขท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของเวสเทิร์น ยูเน่ียนหรือตัวแทนของเวสเทิร์น ยูเน่ียน เช่น เกิดพายุ หรือการ

ล้มเหลวของระบบโทรคมนาคม ถ้าการโอนเงินถูกระงับโดยค าขอของผู้โอนเงิน เวสเทิร์น ยูเน่ียนจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการโอน  การจ่ายเงินในบางกรณีอาจมีความล่าช้า อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามกฎหมายของ

สหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายอ่ืนท่ีใช้บังคับกับธุรกรรม   เวสเทิร์น ยูเน่ียนเพียงเท่าท่ีกฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ เวสเทิร์น ยูเน่ียนอาจหักค่าด าเนินการจากเงินท่ีต้องการโอนหากไม่มีผู้ขอรับภายในหน่ึงปีนับจากวันท่ีส่งเงิน  

ความรบัผดิ : เวสเทิร์น ยูเน่ียนไม่รับประกันการส่งมอบหรือความเหมาะสมของสินค้าหรือบริการใดๆ ท่ีช าระโดยการโอนเงินผ่านบริการของเวสเทิร์น ยูเน่ียน ข้อมูลการท าธุรกรรมของผู้ส่งเงินเป็นข้อมูลท่ีเป็นความลับของผู้ส่ง

เงิน และไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลอ่ืนทราบนอกจากผู้รับเงิน ผู้ส่งเงินต้องระมัดระวังในการส่งเงินไปยังบุคคลใดๆ ท่ีผู้ส่งเงินไม่รู้จัก ไม่ว่าในกรณีใดๆ เวสเทิร์น ยูเน่ียนหรือตัวแทนจะไม่รับผิดถ้าผู้ส่งเงินแจ้งข้อมูลการท าธุรกรรม

ต่อบุคคลอ่ืนนอกจากผู้รับเงิน ไม่ว่าในกรณีใดๆ เวสเทิร์น ยูเน่ียนหรือตัวแทนไม่รับผิดในความเสียหายซึ่งเกิดจากความล่าช้า การไม่จ่ายเงินหรือจ่ายเงินไม่ครบถ้วนตามธุรกรรมการโอนเงินน้ี หรือความเสียหายซึ่งเกิดจาก

การไม่ส่งข้อความเพ่ิมเติมใดๆ ไม่ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างของเวสเทิร์น ยูเน่ียน หรือตัวแทน หรือความเสียหายซึ่งเกิดจากเหตุอ่ืนๆ ซึ่งเกินไปกว่า 500 เหรียญสหรัฐ (เพ่ิมเติมจากการใช้คืนเงินจ านวนท่ี

ต้องการโอนและค่าธรรมเนียมการโอน) นอกจากน้ีไม่ว่าในกรณีใดๆ เวสเทิร์น ยูเน่ียนหรือตัวแทนไม่รับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายท่ีเกี่ยวเน่ือง หรือความเสียหายท่ีเป็นผลสืบเน่ืองท่ีเกิดข้ึน

จากความเสียหายดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดความรับผิดข้างต้นจะไม่จ ากัดจ านวนความรับผิดของเวสเทิร์น ยูเน่ียน หรือตัวแทน ส าหรับความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการจง

ใจกระท าของเวสเทิร์น ยูเน่ียนในประเทศท่ีการจ ากัดความรับผิดดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย  

ในกรณีท่ีตัวแทนรับเช็ค บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือการช าระเงินในรูปแบบการช าระเงินอ่ืนใดนอกจากเงินสด เวสเทิร์น ยูเน่ียนและตัวแทนไม่มีหน้าท่ีจะต้องด าเนิน หรือต้องจ่ายเงินท่ีผู้ส่งขอให้โอน หากเวสเทิร์น ยูเน่ียน

และตัวแทนไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากการช าระเงินดังกล่าวได้ และเวสเทิร์น ยูเน่ียนและตัวแทนไม่รับผิดใดๆ เพ่ือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการไม่จ่ายเงินท่ีผู้ส่งขอให้โอน เน่ืองจากการเรียกเก็บเงินจากการช าระเงิน

ดังกล่าวไม่ได้ เวสเทิร์น ยูเน่ียนสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงบริการฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากน้ี เวสเทิร์น ยูเน่ียนและตัวแทนอาจปฏิเสธท่ีจะให้บริการฯ แก่บุคคลใดก็ได้ 

นโยบายการเกบ็รกัษาความลับของเวสเทริ์น ยูเนี่ยน : ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลโดยยึดตามข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้การควบคุมของเวสเทิร์น ยูเน่ียน โดยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ซึ่งได้รับจากการท่ีท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเวสเทิร์น ยูเน่ียน รวมถึงข้อมูลอ่ืน ๆ ซึ่งถูกเก็บรวบรวมหรือเกิดข้ึนในระหว่างท่ีให้บริการแก่ท่าน ซึ่งน่ันรวมถึงข้อมูลจากบริการอ่ืน ๆ เช่น การโอนเงิน การช าระค่าบริการ 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด หรือโปรแกรมสมาชิก ประวัติการใช้บริการในอดีต และการเลือกรับข่าวสารทางการตลาด ข้อมูลน้ีจะถูกน าไปใช้เพ่ือให้บริการตามท่ีท่านเคยร้องขอไว้  และเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

การจัดการ การบริการลูกค้า การป้องกันการฟอกเงิน การปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าท่ีตามกฎหมาย การยืนยันรายละเอียดของท่าน เพ่ือช่วยให้เวสเทิร์น ยูเน่ียนสามารถท าความเข้าใจผู้บริโภคโดยใช้กระบวนการ

วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลท่ีเก็บไว้ เพ่ือช่วยป้องกันและตรวจหาการฉ้อโกง หน้ีสิน และการโจรกรรม และ เพ่ือช่วยให้เวสเทิร์น ยูเน่ียนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติงาน และเพ่ือส่งข้อมูลข่าวสารเชิงพาณิชย์

ถึงท่าน ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ ไปรษณีย์ เอสเอ็มเอส และช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหากท่านประสงค์ท่ีจะรับข่าวสารเหล่าน้ี 

เวสเทิร์น ยูเน่ียน อาจใช้ รวบรวม และเปิดเผยข้อมูลจากผลิตภัณฑ์และบริการ และโปรแกรมอ านวยความสะดวก และ/หรือรางวัลอ่ืน ๆ ซึ่งท่านลงทะเบียนไว้ให้กับองค์กรธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีร่วมงานกับเวสเทิร์น ยูเน่ียน ข้อมูลน้ีอาจ

ถูกน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในส่วนน้ี เวสเทิร์น ยูเน่ียนจะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนท่ีท่านมอบให้ รวมถึงรายละเอียดของผู้รับเงินท่ีรับบริการ เพ่ือใช้ด าเนินการทางธุรกรรม ก่อนท่ีจะให้ข้อมูลน้ี 

ท่านมีหน้าท่ีในการแจ้งและขออนุญาตจากบุคคลอ่ืน ๆ ดังกล่าวถึงการใช้ข้อมูลตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อความส่วนน้ี การให้ข้อมูลน้ีจะข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ เน่ืองจากข้อมูลเป็นส่ิงจ าเป็นในการด าเนินการทาง

ธุรกรรมและให้บริการเหล่าน้ีแก่ท่าน หากปราศจากข้อมูล เวสเทิร์น ยูเน่ียนจะไม่สามารถท าการโอนเงิน หรือให้บริการช าระเงิน อ านวยความสะดวก หรือให้บริการอ่ืน ๆ ตามท่ีร้องขอได้ 

 

เวสเทิร์น ยูเน่ียนอาจให้ข้อมูลของท่านท่ีเก็บรักษาไว้ กับบุคคล หรือหน่วยงานอ่ืนในประเทศ ท่ีมิใช่ประเทศท่ีเป็นต้นทางในการเก็บรวบรวมหรือท่ีข้อมูลเกิดข้ึน รวมถึงบริษัทในเครือของ เวสเทิร์น ยูเน่ียน ในสหรัฐอเมริกา 

หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ระบุไว้ในหัวข้อน้ี ประเภทของข้อมูลท่ีมีการโอนได้แก่  ข้อมูลท่ีระบุตัวบุคคล  รายละเอียดผู้ติดต่อ และข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงิน ประวัติการท าธุรกรรม และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีได้รับจากท่าน โดยเวส

เทิร์น ยูเน่ียน อาจให้ข้อมูลดังกล่าวกับองค์กรอ่ืน ๆและผู้ให้บริการท่ีได้รับอนุญาต รวมถึงองค์กรท่ีช่วยเหลือเวสเทิร์น ยูเน่ียนในการท าธุรกิจ หากมีเหตุจ าเป็นในการด าเนินการดังกล่าว เพ่ือท่ีจะด าเนินการหรือสนับสนุนการ

โอนเงิน บริการในอนาคต หรือภายใต้เหตุผลหรือการใช้งานใด ๆ ตามท่ีระบุไว้ในข้อความส่วนน้ี เวสเทิร์น ยูเน่ียน อาจใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากธุรกิจหรือบุคคลอ่ืน ๆ เสริมกับข้อมูลท่ีได้รับจากท่าน เพ่ือใช้ในการยืนยันความ

ถูกต้องของข้อมูลท่ีได้รับจากท่าน เวสเทิร์น ยูเน่ียน และบริษัทในเครือของเวสเทิร์น ยูเน่ียน ท่ัวโลก อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่จ ากัด รวมถึง ชื่อของท่าน, หมายเลขประจ าตัว, ท่ีอยู่และข้อมูลบัญชีธนาคาร 

(๑) หากจ าเป็นต้องท า ตามกฎหมายในประเทศหรือกฎหมายต่างประเทศ หรือเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย หรือ (๒) ให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าท่ีรัฐอ่ืนๆ (รวมถึงหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีในประเทศน้ี,  

สหรัฐอเมริกา หรือท่ีอ่ืน ๆ) ภายใต้วัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การตรวจหา การสืบสวน การฟ้องร้อง และเพ่ือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฟอกเงิน และกิจกรรมการกระท าความผิดท่ีเกี่ยวข้อง และผู้รับอาจต้องเปิดเผยข้อมูล

ต่อไปอีกภายใต้วัตถุประสงค์เหล่าน้ี และวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ท่านมีสิทธิ์ท่ีจะติดต่อบริษัทเพ่ือขอดูและขอรับส าเนาข้อมูลของท่าน ซึ่งเวสเทิร์น ยูเน่ียนอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจ านวนเล็กน้อยจากท่าน และท่านยังสามารถแก้ไข ลบ หรือจ ากัดการใช้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่

ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน และท่านสามารถคัดค้านการใช้ข้อมูลของท่านได้ตลอดเวลา โดยระบุเหตุผลท่ีชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีท่ีไม่จ าเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้บริการหรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ

ข้อบังคับ ถ้าท่านประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิ์ดังกล่าวน้ี หรือไม่ประสงค์ท่ีจะได้รับข่าวสารจากเวสเทิร์น ยูเน่ียนอีก โปรดติดต่อเวสเทิร์น ยูเน่ียนตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง ในระหว่างเวลาท าการตามปกติ 

 

 

ข้อความแจง้เตอืนเกีย่วกบัการฉ้อโกง : ขอให้ท่านโปรดระมัดระวังการฉ้อโกงทุกรูปแบบและขอให้ท่านใช้บริการเวสเทิร์น ยูเน่ียน ในการโอนเงินให้แก่เพ่ือนและครอบครัวของท่านเท่าน้ัน ไม่ควรโอนเงินให้แค่บุคคลอ่ืนท่ี

ท่านไม่เคยพบหน้า กลุ่มมิจฉาชีพมักจะหลอกลวงให้ผู้คนโอนเงินให้ด้วยสาเหตุต่างๆ และท่านไม่ควรโอนเงินให้แก่บุคคลท่ีอาจเป็นมิจฉาชีพท่ีอ้างเหตุผลดังต่อไปน้ี:· ส าหรับสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉินท่ี

ท่านไม่สามารถตรวจสอบได้ 

- ส าหรับการซื้อขายออนไลน์ 

- ส าหรับการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 

- ส าหรับเงินประกันหรือช าระค่าเช่าทรัพย์สิน 

- เพ่ือรับรางวัลชิงโชค 

- เพ่ือช าระภาษี 

- ส าหรับการบริจาคให้การกุศล 

- ส าหรับการส่ังซื้อสินค้าท่ีน่าสงสัย 

- ส าหรับการสมัครงาน 

- ส าหรับค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือการกู้ยืม 

- เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเข้าเมือง 

หากท่านได้โอนเงินให้แก่กลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว กลุ่มมิจฉาชีพน้ันจะรับเงินอย่างรวดเร็ว แล้วเมื่อเงินดังกล่าวได้ถูกถอนออกไป ทางเวสเทิร์น ยูเน่ียนก็ไม่สามารถเรียกคืนกลับมาให้ท่านได้ ถึงแม้ว่าท่านได้กระท าไปเพราะไม่รู้

ว่าเป็นการหลอกลวงก็ตามเว้นแต่อยู่ภายใต้สถานการณ์ท่ีก าหนด 

 

หากท่านทราบว่าถูกหลอกลวงให้โอนเงิน ท่านสามารถติดต่อ Western Union Fraud Hotline 1-800-448-1492 หรือ https://www.westernunion.com/us/en/fraudawareness/fraud-report-fraud.html 

สัญญาและลูกค้าสัมพันธ์ : สัญญาของเราอยู่กับผู้ส่งเงิน เราไม่มีข้อผูกพันใดๆกับผู้อ่ืน เช่น ผู้ท่ีผู้ส่งเงินท าธุรกรรมโอนเงินแทน ถ้าท่านไม่พึงพอใจในการให้บริการ โปรดติดต่อท่ีหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง  ผู้แทนของเวส

เทิร์น ยูเน่ียนจะตรวจสอบข้อกังวลของท่านอย่างเป็นธรรม และด้วยความรวดเร็ว 

 

บริการโอนเงินของเวสเทิร์น ยูเน่ียน และการให้บริการด้านการค้าต่างๆ ให้บริการโดยเวสเทิร์น ยูเน่ียน ไฟแนนส์เชียลเซอร์วิส อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกา และบริการโอนเงินจากหรือไปยังประเทศอ่ืนๆ ให้บริการโดย

เวสเทิร์น ยูเน่ียน อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (ส าหรับธุรกรรมการโอนเงิน) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไอร์แลนด์ ผ่านเครือข่ายของตัวแทนและผู้แทนท่ีได้รับอนุญาต 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี ศูนย์บริการลูกค้าเวสเทิร์น ยูเน่ียน โทรฟรี* 001 800 852 5385 

*ส าหรับการโทรออกจากประเทศไทยโดยโทรศัพท์ท่ีใช้โทรทางไกลไปต่างประเทศได้ และจดทะเบียนในประเทศเท่าน้ัน 

ลิขสิทธิ์ © 2010-2017 เวสเทิร์น ยูเน่ียน โฮลดิ้ง อิงค์ สงวนสิทธิ์ทุกประการ แก้ไขเมื่อ มกราคม 2017 

 

 

 

Western Union® Money TransferSM transactions can be sent and picked up at most Western Union® Agent locations worldwide. Customers may call the number listed below for the address and 

hours of nearby locations. Some locations are open 24 hours. 

 

 

Regular money transfers are usually available within minutes for pick up by the receiver, subject to the opening hours of the receiving Western Union Agent (“Agent”) location. The Next Day/2 Day and 

account-based money transfer services are available upon request to limited countries. The money sent using the Next Day/2 Day money transfer service will be available for collection within 24 and 

48 hours respectively. Account-based transfers generally take up to 5 business days, though transfers to mobile wallets are often available within minutes. Exceeding amount limitations, regulatory 

restrictions or other restrictions in certain countries may delay the transaction. Western Union does not act as the agent or representative of any bank for any purpose and does not accept deposits on 

behalf of any bank.  Call the number below for details. 

 

 

Money transfers will normally be paid in cash, but some Agents may pay by cheque or a combination of cash and cheque or may o ffer or the receiver may choose other ways to receive funds and 

some money transfers may be paid to accounts. All cash payments are subject to availability, receivers showing documentary ev idence of their identity and providing all details about the money 

transfer required by Western Union, including sender’s and receiver’s names, country of origin, approximate sum, MTCN and any other conditions or requirements applicable at the Agent location.  

The sender authorizes Western Union to honor the receiver’s choice of method to receive funds even if it differs from the sender’s. Cash money transfers shall be paid to the person that Agents deem 

entitled to receive the transaction after verification of identity often through examination of identification documents.  Such payment can be made even when the form filled out by the receiver contains 

minor errors. Neither Western Union nor its Agents carry out a comparison of the “To Send Money” form against the “To Receive  Money” form to verify the address given for the receiver. In some 

destinations the receiver may be required to provide identification, a test question answer or both to receive funds in cash. Test questions are not an additional security feature and cannot be used to 

time or delay the payment of a transaction and are prohibited in certain countries. 

 

 

Applicable law prohibits money transmitters from doing business with certain individuals and countries. Western Union is requ ired to screen all transactions against lists of names provided by the 

governments of the countries in which we do business, including the US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the European Union. If a potential match is identified, 

Western Union researches the transaction to determine if the name matched is the individual on the relevant list. On occasion, customers are required to provide additional identification or information, 

delaying transactions. This is a legal requirement for all transactions processed by Western Union (inclusive of transfers that originate and terminate outside of the US). 

 

 

TRANSFER FEES - Written information explaining how Western Union charges the sender for making a money transfer will either be displayed prominently at the Agent location or shown to the 

sender prior to completion of the payment order. Unless applicable law in the destination country requires otherwise, the sender will bear all fees for the money transfer. In certain cases, payment of 

a money transfer may be subject to local taxes and service charges. 

 

FOREIGN EXCHANGE - Money transfer payments will normally be made in the currency of the destination country (in some countries payment is availab le only in U.S. dollars or other alternate 

currency). In addition to the transfer fee applicable to each transfer and if the currency which the sender presents to an Agent is not the currency to be received by the receiver, all currency is converted 

at Western Union’s then current rate of exchange. The currency will be converted at the time of transfer and the receiver wil l receive the foreign currency amount shown on the transaction form. In a 

few countries local regulations require the currency to be converted at the time the receiver is paid, in which case the exchange rate and any amounts shown on the transaction form may be subject 

to exchange rate fluctuations between the time of transfer and the time the receiver collects the funds. Western Union calculates its rate of exchange based on commercially available interbank rates 

plus a margin. Most rates of exchange are adjusted several times daily in line with the relevant closing rate of global financial markets. The exchange rate applied may be less favourable than some 

publicly reported commercial exchange rates used in transactions between banks and other financial institutions. Any difference between the currency exchange rate offered to customers and the 

currency exchange rate received by Western Union will be kept by Western Union (and, in some instances, its Agents) in addition to the transfer fees. Additional information about exchange rates for 

specific destination countries can be obtained by calling the number below or on our website at www.westernunion.com. 

 

Sending and receiving in countries that provide payment in multiple currencies: Senders must select the currency of payment at the time the send money transaction is made. The transfer fee and the 

money Western Union (or its Agents, mobile phone or account provider) makes when it changes the funds into foreign currency may vary based upon the payment currency selected. In some countries 

it is possible to decide to receive the funds in a currency different from the one that the sender selected. Western Union (or its Agents, mobile phone or account provider) may make additional money 

when your funds are converted into the currency selected by the receiver.  

 

 

SPECIAL SERVICES 

TELEPHONE NOTIFICATION to the receiver that the money transfer is available for pick up is offered in most countries for an additional fee.  

MESSENGER DELIVERY of a cheque or a bank draft is available in some countries to selected destinations for an additional fee.  

SUPPLEMENTAL MESSAGES may be included for an additional fee with money transfers sent to most countries.  

SMS – Where available, Western Union offers free SMS notification to indicate that the transaction has been collected by the receiver (for the sender) or that funds are available for collection (for the 

receiver). Charges applied by the service provider are the exclusive responsibility of the sender or receiver. If permitted by applicable law, the SMS will be sent to the sender’s and/or receiver’s mobile 

number they have provided. Western Union will send SMS messages to a third party gateway for delivery. Western Union is not responsible for undelivered SMS or technical malfunctions that occur 

outside of its proprietary systems. 

ACCOUNT BASED TRANSFERS – Where available, the receiver may incur additional fees for receiving the sender’s funds through a mobile telephone or to a bank or other account. Transfers should 

be sent to a local (receiver) currency account, otherwise the receiving institution may convert the funds at its own exchange rate or reject the transac tion. The receiver’s agreement with its mobile 

phone service, mWallet, bank or other account provider governs the account and determines their rights, liability, fees, funds availability and account limitations. In the event that the account number 

provided (including mobile phone numbers for mobile accounts) does not belong to the named receiver, the transfer will be credited to the account number provided by the sender. Western Union may 

make money from fees associated with use of an account. Western Union accepts no responsibility to the sender nor to any account holder for any fees, exchange rates used for conversion to non-

local currency, acts or omissions of the destination or intermediary financial service providers.   

REFUND - Western Union will refund the principal amount of a money transfer (at the applicable exchange rate described herein in effec t at the time the refund is made) upon the written request of 

the sender if payment to the receiver is not made or credited within 45 days. Transfer fee refunds are made upon sender’s wri tten request if the money transfer is not available to the receiver within 

the time specified for the selected service, subject to the business hours of, and availability of funds at, the location selected for payment and other conditions, including, without limitation, conditions 

beyond the control of Western Union or its Agents, such as inclement weather or telecommunications failure. Transfer fees are not refunded if the transfer is stopped at the sender’s request. Payment 

of some money transfers may be delayed as a result of the application of United States or other applicable laws. To the extent allowed by law, Western Union may deduct an administrative charge 

from money transfers that are not picked up within one year of the send date.  

LIABILITY - WESTERN UNION DOES NOT GUARANTEE THE DELIVERY OR SUITABILITY OF ANY GOODS OR SERVICES PAID FOR BY MEANS OF A WESTERN UNION MONEY TRANSFER. 

THE SENDER’S TRANSACTION DATA IS CONFIDENTIAL TO HIM AND SHOULD NOT BE SHARED WITH ANY OTHER PERSON OTHER THAN HIS RECEIVER. THE SENDER IS CAUTIONED 

AGAINST SENDING MONEY TO ANY PERSON HE DOES NOT KNOW. IN NO EVENT SHALL WESTERN UNION OR ANY OF ITS AGENTS BE LIABLE IF THE SENDER COMMUNICATES 

TRANSACTIONAL DATA TO ANY PERSON OTHER THAN HIS RECEIVER. IN NO EVENT SHALL WESTERN UNION OR ANY OF ITS AGENTS BE LIABLE FOR DAMAGES FOR DELAY, 

NONPAYMENT OR UNDERPAYMENT OF THIS MONEY TRANSFER, OR NON-DELIVERY OF ANY SUPPLEMENTAL MESSAGE, WHETHER CAUSED BY NEGLIGENCE ON THE PART OF 

THEIR EMPLOYEES OR AGENTS OR OTHERWISE, BEYOND THE SUM EQUIVALENT TO US$500 (IN ADDITION TO REFUNDING THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE MONEY TRANSFER 

AND THE TRANSFER FEE). IN NO EVENT WILL WESTERN UNION OR ITS AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. THE 

FOREGOING DISCLAIMER SHALL NOT LIMIT WESTERN UNION’S OR AGENT’S LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM WESTERN UNION’S OR AGENT’S GROSS NEGLIGENCE OR 

INTENTIONAL MISCONDUCT IN THOSE JURISDICTIONS WHERE SUCH A LIMITATION OF LIABILITY IS VOID.  

 

When an Agent accepts a cheque draft, credit or debit card or other non-cash form of payment, neither Western Union nor the Agent assumes any obligation to process or pay the money transfer if 

the form of payment is uncollectible, nor do they assume any liability for damages resulting from nonpayment of the money transfer by reason of such uncollectibility. Western Union reserves the right 

to change these terms and conditions or the offered service without notice. Western Union and its Agents may refuse to provide service to any person. 

DATA PROTECTION – Your personal information is processed under applicable laws and is controlled by Western Union. We use personal information you provide to us when using our products and 

services, as well as other information that is collected or generated during our relationship with you. This includes information from other services like money transfers, bill payments, loyalty or 

membership program details, previous use of our services history, and marketing choices. This information is used to provide you with the services you have asked for and for activities such as 

administration, customer service, anti-money laundering, compliance and legal duties, validate your details, to help us understand our consumers by doing analysis and research of the information we 

hold, to help prevent and detect fraud, debt and theft, to help us improve our products, services and operations, and, subject to your choices, send you commercial communications by email, telephone, 

post, SMS and by any other relevant channel.  

 

 

Western Union may use, collect  from and share with other businesses that work with us, information from other products and services and convenience and/or rewards programs, for which you have 

registered. This information may be used for any of the purposes in this section. We will hold and retain the information that you give us about another person including the details of the receiver of 

our services in order to execute the transaction. Prior to providing this information you are obliged to notify and secure authorisation from the other person on the use of this information as set out in 

this section. The provision of this information is optional information, but needed to execute the transaction and provide these services to you. Without it, Western Union is unable to execute the money 

transfer or payment service, facilitate convenience activities or other requested services.   

We may provide the information we hold to parties located in countries other than the country in which the information originally was collected or created, including to affiliates in the United States, for 

the purposes set out in this section. The categories of data transferred include personally identifiable information, contact details and information relating to the money transfer, transaction history, and 

any other information supplied by you. We may also provide the information to other organisations and authorised service providers, including those that help us run our business, if there is a reasonable 

need to do so, to carry out or aide the money transfer, future services, or for any of the reasons or uses set out in this section. We may add to information you provide with information from other 

businesses or individuals, including information to validate the accuracy of your information provided by you. Western Union and our affiliates worldwide may disclose your personal information, 

including without limitation your name, customer ID number, address and bank account information, (i) if we are required to do so by domestic or foreign law or legal process or (ii) to law enforcement 

authorities or other government officials (including those in this country, the United States or elsewhere) for purposes such as detecting, investigating, prosecuting and preventing crimes, including 

money laundering and related criminal activity, and the recipients may further disclose the information for these and other related purposes.  

You have a right to ask us to see and get a copy of your information, for which we may charge a small fee. You can also correct, erase or limit our use of the information which is incomplete, inaccurate 

or out-of-date. And you may object at any time on legitimate reasons to the use of your information, where the processing is not required to complete the service, or required by a law or regulation. If 

you wish to exercise these rights or no longer wish to receive commercial communications from Western Union, please call Western Union using the number below during regular business hours.  

 

FRAUD WARNING MESSAGE– Protect Yourself from Fraud. Only use Western Union to send money to friends and family. Never send money to someone you have not met in person. Scammers 

sometimes encourage people to transfer money. Do not transfer money to anyone who asks you to send them money: 

For an emergency situation you haven’t confirmed. 

- For an online purchase. 

- For anti-virus protection 

- For a deposit or payment on a rental property. 

- To claim lottery or prize winnings. 

- To pay taxes. 

- For a donation to charity. 

- For a mystery shopping assignment. 

- For a job opportunity. 

- For a credit card or loan fee. 

- To resolve an immigration matter. 

If you transfer money, the person you’re sending it to gets the money quickly. After the money is paid, Western  Union may not be able to give you a refund, even if you are the victim of fraud, except 

under limited circumstances. 

 

If you believe that you are the victim of fraud, call the Western Union Fraud Hotline at 1-800-448-1492** or visit https://www.westernunion.com/us/en/fraudawareness/fraud-report-fraud.html**. 

 

CONTRACT AND CUSTOMER RELATIONS – Our contract is with the sender. We have no obligations to any other party, such as a party the sender sends funds on behalf of.  If you are not satisfied 

with the service you should telephone the number below. A representative will investigate your concerns fairly and speedily.  

The Western Union Money Transfer Service is provided by Western Union Financial Services, Inc., an American company (for commercial services transactions) and Western Union International 

Limited, an Irish company (for money transfers), through a network of authorised Agents and representatives. 

For more information, please contact Western Union Service Center Toll-Fee* 001 800 852 5385 

*Applicable for calls originating in Thailand from Thai registered phones with international calling capability.   
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