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RightVows  FLY DUBAI  PACKAGE  

Q&A (സംശയ%ളും മറുപടിയും) 

 
1.േചാദ%ം: പാേkജിൽ ടിk-് ഉൾെpടുtിയി6ുേ7ാ ? 
ഉ: ഇl, പേk ആവശ%െമ?ിൽ ഒരു അധിക േപയ്െമnിെനാpം ഞHൾ നിHൾk് ൈJ-് ടിk-് ബുk് 
െചയ്തു തരും. 

2.േചാദ%ം: റിേ6ൺ ടിk-ും എടുkേണാ? 
ഉ: അെത. യു.എ.ഇ യാQതാ മാർgനിർേdശHൾ അനുസരിc് ഇത് നിർബnമാണ്. ആവശ%െമ?ിൽ അധിക 
േപയ്െമn്  നൽകിയാൽ ഞHൾ ഒരു താൽkാലിക ടിk-് Qകമീകരിcു തരും 

3.േചാ: ഭkണtിെn Qകമീകരണം ഏHെന ആണ് ?  
ഉ: ഭkണം പാേkജിൽ ഉൾെpടുtിയി6ിl. എnാൽ നിHൾk് താമസsലt് അടുkള സൗകര%ം ഉ7്. 
നിHൾk് േവണെമ?ിൽ, Qപതിമാസം 400 ദിർഹംഅധികമായി നൽകി മൂn് തവണ ഭkണേtാെടാpം െമസ് 
സൗകര%ം ലഭിkും. ദുബായിൽ എlായിടtും ഭkണം താരതേമ%ന കുറb നിരkിൽ ലഭ%മാണ് 

4.േചാ: എയർേപാർ6ിൽ നിn്  പിkp് സൗകര%ം ലഭ%മാ!േണാ? 

ഉ:! ലഭ%മാണ്. ഞHെള ബnെpടാൻ എയർേപാർ6ിൽ ഉll സൗജന% ൈവൈഫ സൗകര%ം ഉപേയാഗിkാം. 

Whatsapp or call +971543078783 or 0503917660 

എയർേപാർ6്  പിk് അp് മാനദgHൾ  
✅യുഎഇ സമയം രാQതി 11 മണിkും പുലർc 5 മണിkും ഇടയിൽ പിk് അp് ഉ7ായിരിkുnതl  
✅ദുബായ് എയർേപാർ6ിൽ നിn് മാQതേമ പിk് അp് സൗകര%ം ലഭിkുകയുllു  
✅േബാർഡിന് ന് 24 മണിkൂർ മുൻേപ ഞHളുെട എക്സിക%ൂ6ീവിെന അറിയിcു നിർബnമായും പിk് അp് 
കൺേഫം െചേy7താണ് . മറിcാെണെണ?ിൽ ഞHൾk് ഉtരവാദിതjവും ഉ7ായിരിkുnതl   
✅താമസ sലtിൻെറ വിലാസം  rightvows ഓഫീസ് അQഡസ് െകാടുkുക . വിലാസം െവബ് സ-ിൽ 
ലഭ%മാണ് visit https://rightvows.com/ 

5.േചാ: താമസസൗകര%tിൽ എെnlാം സൗകര%Hൾ ലഭ%മാണ്? 
ഉ: െഷയറിങ് താമസസൗകര%ംആയിരിkും.സൗജന% ൈവൈഫ,സൗജന% േദവ (ൈവദ%ുതി), വാഷിംഗ് 

െമഷീൻ/റQഫിജേറ-ർ/ അടുkള/ സിലി7ർ എnിവ ഉ7ായിരിkും. ഗ%ാസ് നിറkുnത് നിHളുെട 

ഉtരവാദിതjം ആയിരിkും 

6.േചാദ%ം: ഒരു മാസtിനുേശഷം  എെn താമസസൗകര%ം ആവശ%െമ?ിൽ നീ6ി കി6ുേമ? 
ഉ: അെത. നിHൾk് കmനി താമസസൗകര%tിൽ േജാലി ലഭിkുnിെl?ിൽ ര7ാം മാസം മുതൽ 750 

ദിർഹം അധികമായി നൽകിെkാ7് നീ6ാവുnതാണ്. 

7.േചാദ%ം: എനിk് ഒ-kുllേതാ കുടുംബസേമതം ആയി6ുllേതാ ആയ ആയ താമസസൗകര%ം ലഭ%മാേണ? 
ഉ: അെത. നിലവിലുll പാേkജ് വില കൂടാെത 1200 മുതൽ 1500 ദിർഹം വെരയുll  അധിക പയ്െമn്റ് നൽകി 

ബുk് െചyാവുnതാണ് . 3 ദിവസം മുm് നിHൾ ഞHെള അറിയിkണം. 

8.േചാദ%ം: സ്Qതീകൾk് Qപേത%ക താമസ സൗകര%ം ഉേ7ാ ? 
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ഉ:: അെത. 
9.േചാ: േജാലി സംബnമായ മ-് േസവനHൾkായി എനിk് എേpാഴാണ് നിHളുെട ഓഫീസ് സnർശിkാൻ 

കഴിയുക? 

10.ഉ: നിHളുെട പിസിആർ ഫലം െനഗ-ീവ് ആെണ?ിൽ അടുt ദിവസം നിHൾk് ഞHളുെട ഓഫീസ് 

സnർശിkാവുnതാണ്. ദയവായി ഒരു അേpായിn്െമn് ബുk് െചയ്ത് സnർശിkുക. അേpായിn്െമn് 

ബുk് െചyുnതിന് https://rightvows.com/meeting/   സnർശിkുക 

11.േചാദ%ം: നിHളുെട ഓഫീസിേലk് എHെന എtിേcരാം? 
ഉ: ഞHളുെട ഓഫീസ് ദുബായ് െഷയ്ഖ് സായിദ് േറാഡിലാണ്, ദുബായ് െമേQടായിൽ എക്സ്േപാ 2020 െമേQട 

േsഷനിേലk് (െറഡ് ൈലൻ) േപാകുക. േവൾഡ് േQടഡ് െസnർ െമേQടാ േsഷനിൽ ഇറHുക (എക്സി-് 2). 

െമേQടാ എക്സി-ിന് മുnിൽ േകാൺറാഡ് േഹാ6ൽ കാണാം. ഞHളുെട ഓഫീസ് േകാൺറാഡ് ബിൽഡിംഗിെn 

ഒൻപതാം നിലയിലാണ്. പുറകുവശt് നിnാണ് Qപേവശനം.  

12.േചാദ%ം: നിHൾ േജാലി ഗ%ാര7ി    െകാടുkുnുേ7ാ ? 
ഉ: ഇl. നിHളുെട Qപകടനവും ൈനപുണ%വും അനുസരിc് നിHൾk് േജാലി ലഭിkുnു എnതിനാൽ 

ആർkും േജാലിk് ഉറp് നൽകാൻ കഴിയിl. ഞHൾk് ഇnർവ%ൂ മാQതേമ Qകമീകരിkാൻ സാധിkുകയുllു. 

കഴിb 4 വർഷtിനുllിൽ ഞHൾ ര7ായിരtി അbൂറിൽ പരം ഉേദ%ാഗാർtികൾk് േജാലി േനടി 

െകാടുtി6ു7്, https://rightvows.com/testimonials/  സnർശിc് നിHള്k് പരിേശാദിkാവുnതാണ്. 

13.േചാദ%ം: വിസയും താമസവും കൂടാെത െതാഴിൽ സഹായtിനായി നിHൾ ൈJ ദുബായ് പാേkജിൽ 
എn് േസവനHളാണ് വാഗ്ദാനം െചyുnത്? 

ഉ: വിശദാംശHൾk്  േഡാക%ുെമn് https://rightvows.com/MakeMyCV/flydubai.pdf  പരിേശാധിkുക 

14.േചാദ%ം: എെn ഭാഗt് നിn് വിസി-് വിസേയാ താമസസൗകര%േമാ ഞാൻ തെn Qകമീകരിcാൽ. ബാkി 

േസവനHൾ നിHൾ നൽകുേമാ? 
15.ഉ: അെത. വിസ െചലവ് അെl?ിൽ താമസസൗകര%ം കിഴിcതിന് േശഷം പാേkജ് വില അതനുസരിc് 

കുറയുnതാണ്. കൂടുതൽ വിശദാംശHൾk് ദയവായി +971 554839659 നmറിൽ Whatsapp െചyുക 

16.േചാദ%ം: യാQതkായി ഞാൻ എെnlാം േരഖകൾ ൈകവശം വയ്kണം? 
ഉ: പാസ്േപാർ6്, നിലവിലുll സി വി, വിസി-് വിസ േകാpി, Qടാവൽ ഇൻഷുറൻസ് േകാpി, പിസിആർ െടs് 

ഫലHൾ (എയർേപാർ6ിൽ നിെnടുt റാപിഡ് പിസിആർ  െടsും 48  മണിkൂറിനുllിൽ എടുt ക%ഉ 

ആർ േകാടുll െടs് റിസൾ6ും), യു എ ഇ എംബസി സാk%െpടുtിയ യഥാർt സർ6ിഫിk-ുകൾ, 

എക്സ്പീരിയൻസ്  സർ6ിഫിk-് പകർpുകൾ മുതലായവ. 

17.േചാദ%ം: നിHളുെട വിദ%ാഭ%ാസ സർ6ിഫിk-് സാk%െpടുേt7ത് !ആവശ%മാേണാ? 
ഉ: അെത. നിHളുെട ഏ-വും ഉയർn േയാഗ%താ സർ6ിഫിk-് (ബാcിേലഴ്സ് അെl?ിൽ ബിരുദാനnര 

ബിരുദം ) നിHളുെട മാതൃരാജ%tിെല എംബസി, വിേദശകാര% മQnാലയം (MEA), വിേദശകാര% മQnാലയം 

(MOFA) എnിവയിൽ സാk%െpടുtിയിരിkണം.!അ-േsഷൻ അഥവാ െചയ്തി6ിെl?ിൽ ഞHളുെട 

ഓഫീസിൽ സർ6ിഫിk-് അ-േsഷനുll സൗകര%ം ഉ7്. സമയം-7-10 Qപവൃtി ദിവസം. 
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 െചലവ് 650 AED -700 ദിർഹം. െതാഴിൽ വിസ sാmിംഗ് ആവശ%tിന്  സർ6ിഫിk-് സാk%െpടുtൽ 

നിർബnമാണ് 

18.േചാദ%ം: എനിk് എHെന ഒരു യു എ ഇ നmർ ലഭിkും? 
ഉ: നിHളുെട സnർശന വിസയും പാസ് പാർ6് പകർpും സമർpിc് വിമാനtാവളtിൽ നിേnാ ദുബായിെല 

ഏെത?ിലും ഇtിസലാt് അെl?ിൽ ഡു (േസവന ദാതാkൾ) േകQnHളിൽ നിേnാ 

സിം കാർഡ് എടുkാവുnതാണ് 

19.േചാ: ദുബായിേലkുll യാQതയ്k് േകാവിഡ് വാക്സിേനഷൻ നിർബnമാേണാ ? 
ഉ: നിലവിൽ നിർബnമാെണn് അധികൃതർ വ%kമാkിയി6ിl. യാQത െചyുnതിന് മുm് എയർ 

ൈലൻസുമായി പരിേശാധിkുക. 

20.േചാദ%ം: 30 അെl?ിൽ 90 ദിവസHൾk് േശഷം എനിk് തിരിെക േപാകാെത എെn വിസി-് വിസ നീ6ുവാൻ 

കഴിയുേമാ? 
 ഉ:: അെത. അധിക ഫീസ് അടcുെകാ7് ഞHൾk് നിHളുെട വിസ 30 അെl?ിൽ 90 ദിവസമായി 

വർdിpിkാം. ഇത് ഏകേദശം കാലയളവിെന ആQശയിc് 1200 AED-1500 ദിർഹം വെര വരുnു 

21.േചാ:RightVows ൈJ ദുബായ് പാേkജിെn േസവന നിരkുകൾkായി ഞാൻ മുൻകൂറായി പണം 
നൽേക7തുേ7ാ? 
ഉ:അെത. ഞHൾ വിസയും താമസവും മുൻകൂ6ി  പണം നൽകി ബുk് െചേy7തുെകാ7ു പണം ആദ%ം 

അടേk7താണ്. 

22.േചാദ%ം: എനിk് എHെന പണമടയ്kാനാകും? 
ഉ:: https://rightvows.com/MakeMyCV/register  എn ലി?് സnർശിc് ഓൺൈലനിലൂെട 

അെl?ിൽ Google Pay അെl?ിൽ െന-് ബാ?ിംഗ് വഴി ഞHളുെട ഇn%ൻ അkൗ7ിേലk് പണം 

അടkാവുnതാണ് 

Https://rightvows.com/#PAYMENT  സnർശിkുക. േപയ്െമnിനായി അy് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ%മാണ് 

23. േചാദ%ം: പണമടcതിനുേശഷം എെn വിസ QപQകിയയ്kായി ഞാൻ എെnlാം േരഖകൾ സമർpിkണം? 

ഉ:: പാസ്േപാർ6് േകാpി, െവll പzാtലtിലുll ഒരു േഫാേ6ാ ! ,! പണം അടc േരഖ എnിവ 

info@rightvows.com അെl?ിൽ Whatsapp +971 554839659 അയkുക. 

24.േചാദ%ം: േപയ്െമnിന് േശഷം വിസി-് വിസ േQപാസs് െചyുnതിന് എQത ദിവസെമടുkും 

ഉ: േരഖകൾ സമർpിcതിന് േശഷം പരമാവധി 48 മണിkൂർ 
 

ഇതുമായി ബnെp6 എെn?ിലും സംശയHൾk് ബnെpടുക 
Mr.Ebin Elias – info@rightvows.com 
 042053394, +971 554839659 
Mrs.Seby Eaias  (Managing Director, RightVows ) 
+91 97785 50372  ( India Contact number  Call/WhatsApp) 
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