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ห้ามทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
-โดยเฉพาะห้ามทิ้งขยะลงในทะเลสาบ

เคารพความเป็นส่วนตัวและเดินชม
อาคารสาธารณะเท่านั้น
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see, หมายเลขโทรศัพท์.: +43 5 95095, info@dachstein-salzkammergut.at, www.dachstein-salzkammergut.at / ภาพประกอบ: 
สมาคมการท่องเที่ยว Inneres Salzkammergut และ Betriebe Hallstatt / เนื้อหาและการออกแบบ:  c.i. werbeagentur, 
ci-werbeagentur.at / จัดทําเพื่อพิมพ์และอาจมีข้อผิดพลาดในการตีพิมพ์และข้อผิดพลาดอื่น ๆ!
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อนุญาตให้ใช้โดรนบังคับหากได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานเทศบาลเท่านั้น



Dachsteinsport Janu

โบสถ์เก็บกระดูก

โบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์ 

ทะเลสาบฮอล์สทัทท์ 

จัตุรัสตลาดประวัติศาสตร์

โบสถ์โครเนนบูร์ก 
สถานท่ีขุดค้นแหล่งโบราณคดี
ส่ิงท่ีขุดพบมาจากยุคโบราณ ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปจนถึง
ยุคปัจจุบัน  ไม่เสียค่าสํารวจในการเข้าชมสถานท่ีขุดค้นในช้ัน
ใต้ดินของร้านขายของ
Turnery Janu 
50 เมตรถัดไปจากจัตุรัสค้าขาย คุณจะเห็นโรงกลึงโลหะของ
โยฮันเนิส จานู 
เป็นแหล่งผลิตส่ิงของหัตถกรรมสลับ กล่ินเน้ือไม้สนจะดึงดูดให้
คุณใช้เวลาอยู่กับการสัมผัสหน่ึงในแหล่งผลิตเหล้ากล่ันธรรมชาติ
จากภูมิภาค Dachstein Salzkammergut 
นํ้าพุบริโภคได้
ตรงมุมโรงกลึงจะเป็นท่ีต้ังของนํ้าพุท่ีมีนํ้าบริโภคได้ 

โบสถ์เก็บกระดูของหมู่บ้านฮอล์สทัทท์ก่อต้ังข้ึนเม่ือคริสต์
ศตวรรษท่ี 12  มีกะโหลกศีรษะจํานวน 1,200 ช้ินอยู่ในโบสถ์ 
โดย 610 ช้ินได้นํามาป้ายสี จําแนกตามตระกูล และระบุวัน
มรณะของผู้ตาย
เน่ืองจากขนาดของสุสานท่ีเล็กทําให้พ้ืนท่ีจัดเก็บไม่เพียงพอ  
จึงต้องมีการขุดหลุมฝังศพข้ึนมาทุก 10 ถึง 15 ปี หลังจากท่ีนํา
ไปฝ่ังเพ่ือนํากระดูกออกมา  กะโหลกศีรษะจถูกนําไปทําความ
สะอาด ฟอกขาว และป้ายสี  กะโหลกศีรษะช้ินล่าสุดท่ีนําไป
ไว้ในโบสถ์เก็บกระดูกคือเม่ือปี 1995
ปัจจุบัน การนํากระดูกออกมาจากหลุมฝังศพเป็นข้ันตอนท่ีไม่
จําเป็นอีกต่อไป หลังจากพิธีฌาปนกิจเร่ิมได้รับความนิยมมาก
ข้ึน

คร้ังสมัยศตวรรษท่ี 16 บทคําสอนของมาร์ติน ลูเทอร์ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายตามเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค
ซาลซ์คัมเมอร์กุท หลังจากเหตุการณ์ปฏิรูปคู่เคียง  “พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยขันติธรรม” (1781) ของจักรพรรดิโยเซฟท่ี 2
กําหนดให้ผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ปฏิบัติตามศาสนาของ
พวกเขา  โบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์ในหมู่บ้านฮอล์สทัทท์ถูก
ก่อสร้างข้ึนเม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 1785 เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี่ีฟัง
เทศนา  พระราชกฤษฎีกาโดยจักรพรรดิโยเซฟท่ี 1 ให้การ
รับรองสิทธ์ิเต็มรูปแบบกับผู้อยู่อาศัยและสิทธ์ิท่ีเท่าเทียมกันใน 
การปฏิบัติตนทางศาสนาและทางการเมืองกับผู้นับถือนิกาย
โปรเตสแตนต์ทุกคน   ในเดือนตุลาคม 1863 หลังจากใช้ระยะ
เวลาในการก่อสร้างเพียงห้าปี ศาสนาสถานแห่งใหม่ก็เสร็จ
ส้ินโดยสมบูรณ์

ก่อนท่ีจะมีการนําเรือไอนํ้ามาใช้งาน นํ้าเป็นเส้นทางเดียวท่ี
ประชาชนใช้ในการเข้าออกหมู่บ้านฮอล์สทัทท์  ผลิตภัณฑ์
เกลือจะขนส่งไปตามกระแสนํ้าของแม่นํ้าทราว ด้วยเรือ 
Salzmutzen
ในปี 1880 ได้มีการก่อสร้างรางรถไฟจากฮอล์สทัทท์ไปโอ
เบอร์ทราว เป็นเหตุให้ต้องยุติการขนส่งเกลือผ่านทางเรือท่ีใช้
กันมายาวนาน  ระบบขนส่งผู้โดยสารในฮอล์สทัทท์ได้มีการ
ริเร่ิมข้ึนเม่ือปี 1862  ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการขนส่งทําให้
แขกผู้มาเยือนได้ช่ืนชมหมู่บ้านจากฝ่ังทะเลสาบ  เรือจะล่อง
ไปท่ีสถานรถไฟทุกวัน  การเดินเรือต่อรอบจะให้บริการใน
ช่วงฤดูร้อนและพร้อมให้บริการเป็นกลุ่มเม่ือทําการจองล่วง
หน้า

การก่อต้ังจัตุรัสตลาดมีมาต้ังแต่สมัยศตวรรษท่ี 14  ฝ่ังขวา
ของจัตุรัสตลาดจะเป็นบ้านพักอาศัยเพียงอย่างเดียว  บ้านพัก
อาศัยฝ่ังซ้ายมือของจัตุรัสตลาดเป็นพ้ืนท่ีท่ีครอบครองโดย
เทศบางหมู่บ้านฮอล์สทัทท์  อนุสรณ์สถานเสาพระตรีเอกภาพ 
(Dreifaltigkeitssäule) ตรงกลางจัตุรัสเป็นอนุสรณ์สถานท่ี
บริจาคโดยผู้ค้าเกลือจากฮอล์สัทท์  เสาศิลา (Pestsäulen) หรือ
เสาพระตรีเอกภาพ (Dreifaltigkeitssäule) เป็นอนุสรณ์เคร่ือง
เตือนใจสมัยเหตุการณ์แพร่ระบาดของกาฬโรค หรือได้รับ
บริจาคเพ่ือแสดงถึงการขอบคุณท่ีการแพร่ระบาดส้ินสุดลง

โบสถ์โครเนนบูร์กในฮอล์สัทท์ก่อสร้างข้ึนในปลายยุคบารอก
ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18  โบสถ์กับสถานีขนาดเล็กท่ีเป็น
เส้นทางไปสู่โบสถ์ในลักษณะไม้กางเขน เปรียบเสมือนพระ
มหาทรมานของพระเยซู
โบสถ์โครเนนบูร์กส่วนใหญ่จะต้ังอยู่บนเขา
โบสถ์โครเนนบูร์กในฮอล์สัทท์ต้ังอยู่ตรงชายแดนของหมู่บ้าน 
เหนือถนนใหญ่ไปทางท่ีมุ่งหน้าไปสถานี Obertraun  น่ีเป็น
สถานีท่ี 5 ของเส้นทางไม้กางเขนท่ีเร่ิมต้นท่ีสถานี Lahnstraße
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หมายเลขโทรศัพท์: +43 (0) 6134 / 8298
www.dachsteinsport.at

หมายเลขโทรศัพท์: +43 (0) 6134 / 8228
offi ce@hallstattschifffahrt.at
www.hallstattschiffahrt.at

หมายเลขโทรศัพท์: +43 (0) 6134 / 8279
www.kath.hallstatt.net/gr-gott/

หมายเลขโทรศัพท์: +43 (0) 6134 / 8254
www.evangelisch-hallstatt-obertraun.at

หมายเลขโทรศัพท์:
+43 (0) 6134 / 8279

Tourismusbüro Hallstatt 
หมายเลขโทรศัพท์: +43 5 95095-30
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หมายเลขโทรศัพท์:
+43 (0) 6132 / 200-2400

www.salzwelten.at
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หมายเลขโทรศัพท์:
+43 (0) 6134 / 8280-15
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Tourismusbüro Hallstatt 
หมายเลขโทรศัพท์: +43 5 95095-30

Tourismusbüro Hallstatt 
หมายเลขโทรศัพท์: +43 5 95095-30

Tourismusbüro Hallstatt 
หมายเลขโทรศัพท์: +43 5 95095-30

หมายเลขโทรศัพท์: +43 (0) 6134 / 8279
www.kath.hallstatt.net/gr-gott/

ทัวร์ท่องเที่ยวมรดกโลก
ค้นพบกับหมู่บ้านฮอล์สัทท์ท่ีจัดให้เป็นมรดกโลก  ผู้นําทัวร์
ของเรามีความรู้ความเป็นมาของท้องถ่ิน ท่ีจะพาคุณสํารวจ
เส้นทางถนนท่ีคับแคบและสถานท่ีลับต่าง ๆ พร้อมกับเล่าเร่ือง
ราวท่ีน่าติดตาม ทัวร์: ตลอดช่วงเดือนฤดูร้อน ทุกวันจันทร์กับ
วันเสาร์ เวลา น.จุดเร่ิมต้น: สํานักงานท่องเท่ียวฮอล์สัทท์ 
(Tourismusbüro Hallstatt)  ผู้ร่วมเดินทางท่ีมีบัตร Guest Card ท่ี
ใช่ได้กับภูมิภาคท่องเท่ียว Dachstein Salzkammergut จะได้
ร่วมเดินทางคร้ังน้ีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ทัวร์ท่ีมีไกด์นํา
เท่ียวสําหรับท่องเท่ียวเป็นกลุ่มท่ีจองล่วงหน้า  เรารอคอยท่ีจะ
ได้พบกับคุณ!
หมายเหตุ: ทัวร์ท่ีมีไกด์นําเท่ียวท้ังหมดเฉพาะวันจันทร์กับวัน
เสาร์เป็นภาษาเยอรมันกับอังกฤษ

โบสถ์คาทอลิกประจําเขตแพริชใน
หมู่บ้านฮอล์สัทท
โบสถ์คาทอลิกประจําเขตแพริชในหมู่บ้านฮอล์สัทท์ก่อสร้าง
ข้ึนท่ามกลางซากปรักหักพังของป้อมโรมัน  หอคอยท่ีใหญ่โต
ท่ีสร้างต้ังแต่สมัยศตวรรษท่ี 12 ต้ังตระหง่านเป็นพยานได้  ใน
ปี 1311 ฮอล์สัทท์ได้รับเอกสิทธ์ิในการต้ังร้านค้าและในปี 
1320 โบสถ์โรมันแห่งท่ีสองท่ีได้รับการอุทิศถวายให้กับ
หมู่บ้าน
ต้ังแต่ปี 1939 เขตแพริช เพ่ือน และผู้มาเย่ียมเยือนต่างช่วยกัน
บํารุงรักษากันตลอดมา  ข้างในโบสถ์ประทับด้วยแท่นตรึง
สมัยฟ้ืนฟูกอทิกตรงฝ่ังซ้ายและฉากประดับแท่นบูชาติดปีก
สมัยปลายกอทิกตรงฝ่ังขวา

โลกแห่งเกลือ Salzwelten

น้ําตก Waldbachstrub

พิพิธภัณฑ์มรดกโลก

อุปกรณ์เปิดฟังคําบรรยาย

ผจญภัยย้อนประวัติศาสตร์การขุดเหมือนเกลือ 7000 ปีรอคุณ
อยู่ท่ี Salzwelten. ในเมืองฮอล์สัทท์  รถไฟซาลซ์บรูกจะนํา
คุณไปเข้าไปในหุบเขาฮอล์สัทท์  บนภูเขาคุณจะได้ชมวิวอัน
แสนน่าท่ึงของหมู่บ้านผลิตเกลือและหุบเขาโดยรอบจากจุด
ชมวิวมรดกโลก “Welterbeblick”  พ้ืนท่ีท่ีเป็นหลุมฝังศพ ท่ีจะ
นําคุณไปท่ีโลกแห่งเกลือตามเส้นทางท่องเท่ียวท่ีคุณจะได้
ความรู้เชิงโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของการขุดเหมือง
เกลือ  Salzwelten เปิดให้เข้าชมต้ังแต่เดือนเมษายน ถึง 
พฤศจิกายน รถไฟสายซาลซ์บรูกเปิดให้บริการต้ังแต่เดือน
มีนาคม ถึง ธันวาคม

เส้นทางเดินจะนําคุณจาก P2 ในฮอล์สัทท์ไปจนถึงหุบเขาเอ
เชิร์น (Echerntal) ในฮอล์สัทท์  เส้นทางดังกล่าวว่ิงผ่านแนว
ชายป่า ตามเส้นทางคุณจะผ่านอนุสรณ์สถานซิโมน่ี 
(Simonydenkmal)  อนุสรณ์สถานแห่งน้ีต้ังข้ึนเพ่ือเป็นเกียรต์ิ
แก่นักสํารวจดัคซไตน์ ดร. ฟรีดริช ซิโมน่ี  ตามเส้นทางไปถึง
นํ้าตกชไคเลอร์ (Schleierfälle) คุณจะเดินผ่าน”สวนกเลเชอร์” 
(Gletschergarten) ในส่วนแห่งน้ี คุณจะได้พบกับหินชุดจากยุค
นํ้าแข็ง
เม่ือถึงปลายทางของหุบเขาเอเชิร์น นักท่องเท่ียวจะพบกับนํ้า
ตกชไคเลอร์สูง 50 เมตร
ระยะเวลาทางเท้าไปและกลับ: ประมาณ 2 ช่ัวโมง

จากยุคหินจนถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านฮอล์สัทท์ท่ี
ข้ึนทะเบียนมรดกโลกปรากฏอยู่ตามสถานีต่าง ๆ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งน้ีจะสร้างความต่ืนตาให้กับเด็ก
และผู้ใหญ่
เวลาเปิดทําการ: มกราคมถึงมีนาคม, พฤศจิกายน และ 
ธันวาคม: 
พุธ-ศุกร์ เวลา 11.00 น. – 15.00 น.
เมษายน: จันทร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
พฤษภาคมถึงกันยายน จันทร์-อาทิตย์
10.00 น. – 18.00 น.
ตุลาคม 10.00 น. – 16.00 น. 

คุณเคยท่องเท่ียวไปตามสถานท่ีประวัติศวสตร์อันน่าต่ืนตา
ของฮอล์สัทท์ด้วยตัวคุณเองหรือไม่  อุปกรณ์เปิดฟังคํา
บรรยายจะช่วยให้คุณเท่ียวด้วยตัวอย่างเต็มท่ี  คุณสามารถ
รับอุปกรณ์ได้ตามสถานีต่าง ๆ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะนําคุณ
ท่องเท่ียวไปตามหมู่บ้านมรดกโลก ท่ีคุณจะได้ค้นพบเร่ืองราว
ประวัติศาสตร์ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับหมู่บ้านฮอล์สัทท์ บรรยาย
โดยชาวบ้านฮอล์สัทท์ นักประวัติศาสตร์ กัปตันเรือ นัก
โบราณคดี และบุคคลอ่ืนอีกมากมาย
อุปกรณ์เปิดฟังคําบรรยายของคุณให้บริการท่ีสํานักงานท่อง
เท่ียวฮอล์สัทท์ รองรับภาษาเยอรมันกับอังกฤษ  สําหรับข้อมูล
เพ่ิมเติม กรุณาติดต่อหน้าเว็บไซต์ของสมาคมการท่องเท่ียว
www.dachstein-salzkammergut.at


