
  Як користуватися системою підбору турів від TPG. 

На перший погляд все просто, але не всі користуються функціоналом повністю. Почнемо 
використовувати Підбір від TPG по максимуму: 

 

1. Авторизація на сайті: 

  1.1. У шапці сайту, натискаємо на кнопку «Увійти». 

1.2. Ви бачите у вікні доступні поля для введення Логіну і Паролю - їх Ви отримуєте після 
укладення договору з нами. 

1.2.1. Після того як Ви авторізуетесь, замість кнопки «Увійти», буде відображатися назва вашого 
Логіна. 

Важливо: якщо Ви авторизований користувач,  Вам не доведеться проходити капчу (захист) під 
час пошуку турів. 

 

 
 

1. Перехід до Підбору туру: 

1.1. У головному меню кнопка «Підбір туру» 

Або ж пряме посилання: http://www.tpg.ua/ru/choosetour 
 

 
 

 

 

 

1. Сторінка Підбору туру - фільтри і логіка роботи: 
1.1. Зверху коротка інформація перед підбором. Змінюється при виборі країни. 



1.1. Вибір країни (країни розділені на підгрупи: Популярні, Раннє бронювання і.т.д.). 
1.2. Перемикач турів З авіа\Без авіа або Автобусні 
Тобто якщо Ви шукаєте тільки наземне обслуговування, то Вам потрібно переключити перемикач в «Без 

авіа». 
1.3. Вибір міста відправлення. 
Список міст залежить від обраної країни відпочинку. 
1.4. Вибір джерела ціни. Це група турів - яка називається Джерело ціни. Список залежить від країни, 

перемикача і міста відправлення. 
1.5. Вибір типу туру. Дає можливість відфільтрувати результати, за певним типом туру. 
1.6. Вибір періоду дат заїзду. 
Приклад: Ви хочете знайти тур з датою заїзду в період 01-15 червня, щоб не перебирати кожну дату, Ви 

вказуєте період «з 01.06 по 15.06». 
 

Так само для зручності дати заїзду виділені кольором: 
1.6.1. Зелені - дати на які є гарантовані місця 
1.6.2. Жовті - дати на які є місця під запит 
1.6.3. Сірі - дати на які немає дат заїзду, але ми можемо в індивідуальному порядку їх організувати. 

 

  
1.1. Вибір кількості туристів. 
Якщо подорожують діти, то необхідно вказати їх вік. 

 
 

 
 

1.1. Фільтр обмеження пошуку за ціною і автоматична конвертація валюти туру. Приклад: Ви хочете знайти   
тур з 30.000 до 35.000 гривень. 

1.2. Вибір тривалості туру. 

1.3. Список кіл. ночей залежить від країни, перемикача, міста відправлення, джерела ціни і дат заїзду. Тому 
при зміні верхніх фільтрів - змінюється і цей фільтр. 

1.4. Додатковий фільтр Раннє бронювання - дозволяє вивести в результати, тури тільки за програмою 
раннього бронювання. 

1.5. Фільтр Типів харчування і категорії готелю. 

1.6. Якщо потрібно відфільтрувати за певним типом харчування або категорією готелю, то зніміть всі інші, 
залишивши тільки потрібні. 

1.7.  Фільтр по наявності місць. 

 

1.8.  Приклад: Якщо поставити галочку «Гарантована наявність місць» під іконкою Авіа - то в результатах 
відображаються тури, в яких є квоти на авіа. 

1.9.  Фільтр по місту і курорту. 

1.10. Список залежить від фільтрів країни, перемикача, міста відправлення, джерела ціни, період заїздів. 
Фільтр по готелю. 

 



 
 

1.10.1. Якщо вибрати багато готелів, то їх можна відфільтрувати за обраними. 
1.10.2. У списку готелів відображаються іконки акцій і повідомлень 

  Приклад: Рекомендовані готелі, Програма Бонус-бокс із зазначенням кол. бонусів і ін. 
 

1.10.3. Якщо потрібно скинути фільтр по готелям - є спеціальна кнопка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10.1. У пошуковому терміні можна почати вводити назву готелю і система запропонує варіанти.  



 

 
 

1.10.2. Назва готелю = посилання на його детальний опис і фото. 
1.11. Додаткові фільтри по турам, які беруть участь в акціях. 
1.12. Додаткові фільтри, які мають спеціальну ознаку. 
1.13. Кнопка «Підібрати тур» - виконує запит згідно обраних фільтрів. 
1.14. Кнопка «Очистити фільтр» - скидає всі фільтри до стандартних значень. 
1.15. Виклик форми Індивідуального запиту.  

 



 
 

                    2. Результати підбору: 

Після того як Ви натиснули «Підібрати тур», нижче з'явиться таблиця з результатами. 
2.1. Якщо в результаті немає стоп-сейлів, то при натисканні на ціну можна перейти в корзину послуг для 
остаточного створення бронювання. 
2.2. Якщо в результаті є стоп-сейл на готель або авіа, то таку пропозицію не можна забронювати. 

2.3. Назва готелю = посилання на його детальний опис і фото. 
2.3.1. У комбінованих турах біля назви готелю відображається іконка «i» - при наведенні відображається 
список усіх готелів в цьому турі. 
2.4. Назва туру (СПО) = посилання на його детальний опис. 

2.5. Список іконок легенди і їх розшифровка. 



 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

1.11. Якщо навести курсор мишки на ціну, то видно, що включено в тур. 

 
 
 

2.  Кошик послуг: 
 

Після того як Ви перейшли за ціною в кошик послуг, Ви побачите: 
2.1. Подробиці туру. 
2.2. Деталізацію послуг, включених в тур. 
2.3. Можливість залишити уточнення при бронюванні. 
2.4. Паспортні дані туристів і можливість вибрати додатково візу, якщо вона потрібна. 
2.4.1. Так само є тури де доступні додаткові послуги (екскурсії, квитки, 
індивідуальний трансфер і.т.д.), які можна замовити окремо. 
2.5. Вибрати філію бронювання і при необхідності менеджера бронювання. 
2.6. Вказати контактний телефон для екстреного зв'язку. 
2.7. Якщо були замовлені додаткові послуги такі як віза, екскурсії і.т.д., то для стоншування актуальної ціни 

цей тур можна «Перерахувати» 
2.8. Якщо все внесено правильно - тур можна бронювати. 
Після чого з'являється № бронювання і автоматом йде перехід в особистий кабінет. 
 

 
 



 

 
 
 



 
 

2. Список бронювань в особистому кабінеті: 
 

Тут відображаються всі Ваші бронювання за час роботи з TPG. 
2.1. Фільтри по створеним бронюванням. 
2.2. Список бронювань, з сортуванням за датою створення. 
2.2.1. № бронювання = посилання на детальну сторінку бронювання. 
2.2.2. Прізвище менеджера = спливаюча інформація з контактами менеджера TPG. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Детальна сторінка бронювання: 
 

2.1. У шапці № бронювання і статус бронювання. 
2.2. Подробиці туру. 
2.3. Детальна інформація про оплату. 
2.4. Кнопки для завантаження документів і файлів при бронюванні. 
2.6. Файли доступні тільки після перекладу бронювання в статус ОК і повної оплати. 
2.7. Кнопка запиту на Ануляцію бронювання. Запит йде засобами чату. 
2.8. Дані закордонних паспортів туристів. 
2.9. Детальний опис послуг, включених у тур. 
3.0. Чат - спілкування з менеджером TPG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




