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附件一 Anexo 1：  

“澳門大賽車博物館門票合作計劃”（旅遊業界）- 操作細則 

Orientações de implementação do “Programa de Cooperação para Bilhetes do Museu 

do Grande Prémio de Macau” (Indústria Turística) 

1.1 

適用日期 

Data 

aplicável 

星期一至日（星期二休館日及博物館指定的免費參觀日除外） 

Segundas a Domingos (à excepção das terças-feiras e dias de entrada gratuita 

determinados pelo Museu). 

1.2 

適用時段 

Período 

aplicável 

每個參觀日的門票共劃分 4個使用時段： 

Os bilhetes para cada dia de visita são divididos em 4 períodos de uso: 

10:00-12:00、12:00-14:00、14:00-16:00、16:00-18:00。 

1.3 

門票類型 

Tipo de 

bilhete 

標準票 

Bilhete normal 

1.4 

購票方式 

Forma de 

aquisição 

1. 乙方使用專屬帳號自行登入“業界網上購票專頁”（下稱“專頁”）

購買折扣門票。 

A Parte B utiliza a sua conta exclusiva para aceder à “Página Electrónica 

Especial da Aquisição de Bilhetes Online para a Indústria” (adiante 

designado por “página especial”) para adquirir os bilhetes com desconto. 

2. 經“專頁”購買的門票為分時段門票，必須按時使用。 

Os bilhetes adquiridos através da “página especial” são bilhetes por 

períodos determinados, devem ser usados conforme o horário indicado. 

3. 乙方可於“專頁”購買即日門票，也可預購翌日至未來 30日內的門

票。 

A Parte B pode adquirir o bilhete do dia na “página especial”, podendo 

também adquirir bilhetes do dia seguinte a próximos 30 dias. 

4. 翌日至未來 30日內的門票：乙方可選擇即時支付或先預留後支付，

但必須於參觀日前最少一天登錄“專頁”確認及支付最終所需的門

票數量，每張訂單只可支付一次，逾期未付款的預留門票將無效。

(如：6 月 1 日預留 6 月 16 日門票，6 月 15 日為最後確認及支付期

限) 

Bilhetes do dia seguinte a próximos 30 dias: a Parte B pode optar em 

pagar de imediato ou reservar e pagar posteriormente. No entanto, é 

necessário confirmar a quantidade de bilhetes requeridos e pagá-los na 

“página especial”, pelo menos com um dia de antecedência, no dia 

anterior ao da data da visita. É apenas permitido pagar uma vez para cada 

pedido, e os bilhetes reservados, mas não pagos dentro do prazo 

consideram-se inválidos. (por exemplo: a marcação para os bilhetes do 
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dia 16 de Junho efectua-se no dia 1 de Junho, neste modo, considera-se 

que o prazo de confirmação e pagamento é do dia 15 de Junho). 

1.5 

門票數量 

Quantidade 

de bilhetes 

參觀日 

Dia de visita 

預 

即日門票 

Bilhete do dia 

翌日至未來 30日

內門票 

Bilhetes do dia 

seguinte a próximos 

30 dias 

每個時段 

供應票額 

Quota a 

fornecer 

por cada 

período 

全天總

票額 

Quota 

total do 

dia 

每個時段 

供應票額 

Quota a 

fornecer 

por cada 

período 

全天總

票額 

Quota 

total do 

dia 

星期一、三至五 

Segundas-feiras, quartas-

feiras a sextas-feiras 

50張

bilhetes 

200張 

bilhetes 

200張 

bilhetes 

800張 

bilhetes 

星期六、日、公眾假期

及博物館的指定日期 

Sábados, domingos, 

feriados e dias 

determinados pelo 

Museu 

25張 

bilhetes 

100張 

bilhetes 

100 張 

bilhetes 

400張 

bilhetes 

1.6 

支付方式 

Forma de 

pagamento 

1. 門票價格以澳門元顯示及結算。 

O preço do bilhete é indicado e liquidado em MOP. 

2. 乙方須以線上支付方式付款。 

A Parte B terá de pagar por via online. 

1.7 

取票方式 

Forma de 

levantamento 

1. 在“專頁”成功支付門票費用後，將向乙方發送附有兌票二維碼、

確認編號及訂單明細的確認電郵。 

Após o pagamento de bilhetes com sucesso na “página especial”, irá ser 

enviado à Parte B o correio electrónico de confirmação com o código QR 

para troca de bilhetes, o número de confirmação e os detalhes da ordem 

de aquisição. 

2. 乙方憑兌票二維碼或確認編號於參觀日當天到澳門大賽車博物館領

取正式門票，未領取或未使用的門票均不接受退票、換票或改期。 

A Parte B poderá levantar o bilhete no Museu do Grande Prémio de 

Macau, mediante apresentação do código QR ou através do número de 
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confirmação, no dia de visita. Não será aceite o pedido de reembolso, 

troca ou alteração de datas dos bilhetes não levantados ou não utilizados. 

3. 團體參觀最多只可提前 30 分鐘領取門票。 

Os grupos de visitas apenas poderão levantar os bilhetes com 30 minutos 

de antecedência. 

1.8 

其他條款及

細則 

Outras 

regras e 

condições 

 

1. 折扣門票以先到先得方式出售，售完即止。 

Os bilhetes de desconto serão vendidos por ordem de chegada, até 

esgotarem. 

2. 人數達 15人以上視為團體參觀。 

A entrada de mais que 15 pessoas considera-se grupo de visita. 

3. 由乙方帶領的團體參觀，乙方有義務妥善管理團隊，並應在入館前

與團隊約定離開與集合的時間及地點，館內禁止使用擴音器。 

A Parte B obriga-se a gerir devidamente o seu grupo de visita, devendo 

acordar com o grupo sobre a hora e o local de saída e encontro, antes de 

entrarem no Museu. É proibido a utilização de alto-falante no Museu. 

4. 除非因不可抗力的原因（包括不能預視之內部技術故障或不可避免

的自然或人為災害）而導致澳門特別行政區之公共部門停止辦公或

博物館閉館，否則透過任何形式已出售的澳門大賽車博物館門票均

不接受退票、換票或改期。 

Salvo por motivo de força maior (incluindo avarias técnicas internas 

imprevistas, catástrofes naturais ou desastres antrópicos inevitáveis) que 

leve com que os Serviços públicos da RAEM deixem de funcionar ou ao 

encerramento do Museu, caso contrário não serão aceites nenhuns 

pedidos de reembolso, troca ou alteração de datas de bilhetes do Museu 

do Grande Prémio de Macau, vendidos sob quaisquer formas. 

5. 上述門票已包括澳門大賽車博物館內各項多媒體互動設備及遊戲的

體驗費用，各項設備及體驗限定每人只可參與一次。若遇設備或遊

戲因故障或其他因素不能使用時，不設任何退票、換票或改期。 

O preço acima mencionado inclui os custos de experiência dos diversos 

equipamentos de multimédia interactiva e jogos do Museu do Grande 

Prémio de Macau. Cada equipamento e experiência limita-se uma vez por 

pessoa. Caso os equipamentos ou jogos encontrem-se avariados ou se não 

poderão funcionar por quaisquer motivos, não haverá reembolso, troca ou 

alteração de datas de bilhetes. 

6. 參觀前請先詳閱並遵守澳門大賽車博物館的《參觀須知》，同時應按

現場工作人員的指示，尤其屬人流措施限制。 

Antes da visita, devem ler atentadamente e cumprir as “Orientações para 

a visita” do Museu do Grande Prémio de Macau, devendo ainda cumprir 
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as orientações dos trabalhadores, especialmente quanto às restrições do 

fluxo de multidão. 

 


