
 ข้อมูลแพทช์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 
สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน! 
แจ้งรายละเอียดการอัพเดทแพทช์ประจำวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 
เราได้ดำเนินการอัพเดทเนื้อหา และกิจกรรมใหม่ๆ พร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ผ่านการอัพเดทในครั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
อัพเดทดังกล่าวด้านล่าง! เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักผจญภัยทุกท่าน จะ
เพลิดเพลินไปกับการผจญภัยอันแสนตื่นตาตื่นใจนี้
 
※ ภาพประกอบทั้งหมดถูกถ่ายทำจากระบบทดสอบ อาจมีความคลาด
เคลื่อนไปจากความจริงได้
 
อัพเดท 'ไนท์แมร์ : ถ้ำภูเขาไฟโอมาร์' 
 

เพิ่มพื้นที่ไนท์แมร์บริเวณ 'ถ้ำภูเขาไฟโอมาร์' แห่งเมเดียภาคใต้ และสิ้นสุด
พื้นที่ไนท์แมร์บริเวณ 'ลานบูชาของแม่มด'
 
วิธีเข้าร่วม: สามารถดูตำแหน่งไนท์แมร์ได้ในแผนที่โลก และเข้าสู่ในท์แมร์
โดยไปที่ 'ทางเข้าไนท์แมร์' ของพื้นที่นั้นๆ



 

 
จุดเด่น: 

- มอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งกว่าที่อื่นจะปรากฏตัวในบริเวณนี้
 
- โหมดผู้ร้ายจะถูกเปิดใช้โดยอัตโนมัติ และสามารถโจมตีนักผจญภัยอื่นๆ 
ได้ ยกเว้นสมาชิกในกิลด์ที่สังกัด



- สามารถเข้าร่วมไนท์แมร์ที่ปรากฏในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ โดยจะมีการจำกัด
จำนวนผู้เข้าร่วม

วิธีการต่อสู้: ในพื้นที่ไนท์แมร์จะมีระยะเวลามอบให้ 5 นาที สำหรับต่อสู้ใน
พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเวลาดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากสามารถกำจัดมอนส
เตอร์ หรือนักผจญภัยท่านอื่นสำเร็จ 

ข้อควรทราบ: สถานะของพื้นที่ดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็น 'ไม่เสถียร' หากมีนัก
ผจญภัยเหลืออยู่มากกว่า 90%  ของจำนวนสูงสุดที่นักผจญภัยสามารถเข้า
ร่วม หลังจากนั้นหากมีนักผจญภัยหลืออยู่ต่ำกว่า 80% ระยะเวลาคงเหลือ
สำหรับต่อสู้ในพื้นที่จะไม่ถูกรีเซ็ตเมื่อกำจัดมอนสเตอร์ หรือนักผจญภัยสำเร็จ

ปรับเปลี่ยนการจัดอันดับในเซิร์ฟเวอร์
 

 
 



 
 

 
 



  
 
- สามารถเลือกแสดงอันดับพลังต่อสู้ของตัวละคร, พลังต่อสู้ตระกูล, อันดับ
ชีวิต และอันดับต่อสู้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง  
 
- สามารถดูอันดับสังเวียนได้ในเมนู 'อันดับ' 
 
- ไอคอนแสดงอันดับสังเวียน และระดับ Tier จะปรากฏที่ด้านข้างชื่อตระกูล 
 
※ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในเกม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การปรับปรุง
 
[อานุภาพ] 
 
- ปรับเปลี่ยนผลอานุภาพเครื่องประดับดังต่อไปนี้ 

[ระบบ]

- แก้ไขปัญหาที่หน้าจอกะพริบ เวลาติดตั้งสิ่งก่อสร้างในค่าย หรือเก็บเกี่ยว
พืชผล 
และปัญหาความล่าช้าของหน้าจอการโหลดเวลาออกจากค่าย

- แก้ไขให้สามารถดูสถานที่รับไอเทม เวลาที่ดำเนินเนื้อหาที่ต้องทำการใช้ไอ
เทมบางชนิด

※ สามารถดูวิธีการรับไอเทมนั้นๆ เมื่อแตะปุ่มที่ปรากฏในหน้าจอของซากหัก
พังโบราณ, กวาดล้าง, สถานะเวิลด์บอส, การเสริมประสิทธิภาพ และบังคับ
เสริมประสิทธิภาพ 
 
[UI]

- แก้ไขให้แสดงจำนวนสูงสุดที่สามารถลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง ในหน้าต่าง
รายการสัตว์เลี้ยง 

ระดับประสิทธิภาพ ก่อนเปลี่ยน หลังเปลี่ยน

เสริมประสิทธิภาพ
ทุกส่วน

+3 ขึ้นไป

ความเสียหายทุกธาตุ 
+1%

ความเสียหายทุกธาตุ +1% 
พลังโจมตี +2 
พลังป้องกัน +2

เสริมประสิทธิภาพ
ทุกส่วน

+4 ขึ้นไป

ความเสียหายทุกธาตุ 
+2%

ความเสียหายทุกธาตุ +2% 
พลังโจมตี +4 
พลังป้องกัน +4



- แก้ไขหน้าต่างแลกทรัพยากร ของสถานที่ทำการค้า ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

- เพิ่มคำอธิบายไอเทมในหน้าต่างรายการของเชลยที่ได้รับ ที่ปรากฏเวลาสิ้น
สุดโหมดประหยัดพลังงานในระหว่างต่อสู้อัตโนมัติ

- ปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้อความแจ้งเตือน เพื่อให้สามารถดูเงื่อนไขการสิ้นสุด
สงคราม ในแท็บสงครามกิลด์ของหน้าต่างกิลด์

- ลบการแสดงพลังต่อสู้ของสมาชิกกิลด์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อเกม ในรายชื่อสมาชิ
กกิลด์ที่ปรากฏในหน้าจอการจัดวางสมาชิกกิลด์ของสงครามฐาน
 
แก้ไขบั้กและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
  
[UI]

- แก้ไขปัญหาที่เอฟเฟกต์เวลาแตะปุ่ม 'รับหินอัญมณีฟรี' และ 'รับวัตถุโบราณ
ฟรี' ค้างไว้ ปรากฏค้างอยู่ในระบบ แม้สิ้นสุดการรับไอเทมดังกล่าวแล้ว

- แก้ไขปัญหาการทับซ้อนกันของ UI แสดงผลการติดตั้ง 'หินอัญมณี' เวลา
เล่นเกมผ่านอุปกรณ์สื่อสารบางชนิด

- แก้ไขปัญหาที่ปุ่ม 'ผลิตหินดำ' ไม่หายไป เวลาเล่นเกมผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
บางชนิด

- แก้ไขปัญหาความแตกต่างของข้อความแสดงจำนวนกล่องที่เหลือ เวลาซื้อ 
'กล่องชุด' ที่ร้านค้าเพิร์ลแล้วกดใช้งานทันที และเวลาเปิดใช้ไอเทมในกระ
เป๋าเพิร์ล

- แก้ไขปัญหาการแสดงตำแหน่งของ UI เวลากดปุ่มในหน้าต่างซื้อน้ำยา
ฟื้นฟูพละกำลัง

- แก้ไขให้ปุ่ม 'ผลิตหินดำ' หายไป เวลาเสริมประสิทธิภาพ แล้วติดตั้งอุปกรณ์
ดังกล่าวในช่องอุปกรณ์



- แก้ไขปัญหาที่ไอคอนสัตว์เลี้ยงด้านล่างมินิแมพ ปรากฏเป็นภาพของก็อบ
ลิน เวลาทำการปรับขนาด UI 

- แก้ไขปัญหาที่คะแนนของซีซั่นที่แล้วปรากฏค้างอยู่ในระบบ 
และปัญหาที่ดูเหมือนว่าสามารถกดรับรางวัลชื่อเสียงผจญภัยได้ หลังจาก
ทำการเปลี่ยนซีซั่นชื่อเสียงผจญภัย 

- แก้ไขปัญหาที่ชื่อกิลด์ในข้อความแจ้งเตือนแสดงเป็นสีฟ้า เวลาที่กิลด์สีขาว
ทำลายสิ่งก่อสร้างในสงครามฐาน

- แก้ไขปัญหาที่หน้าจอเปลี่ยนเป็นสีดำ เวลาเปิดเมนูแลกเปลี่ยนเพิร์ล แล้ว
คลิกที่ไอคอนคะแนนความร่วมมือ เพื่อไปที่ร้านค้าคะแนนความร่วมมือ จาก
นั้นกลับมาที่เมนูแลกเปลี่ยนเพิร์ลอีกครั้ง
[เควส]

- ลบเควสซ้ำในพื้นที่ ของเมนูเรื่องราว 'ข่าวลือที่น่าสนใจ'

คลาส

[ซอเซอร์เรส]

- แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้ทักษะ 'พลังงานชั่วร้าย' เมื่อมี MP เหลือเท่ากับ 
15

กิจกรรม 

■ กิจกรรมใหม่

- กิจกรรม บิงโกลูกกวาด ฉลองวันแห่งความรัก

- กิจกรรม สำเร็จภารกิจรายวัน ต้อนรับนักผจญภัยมือใหม่ & กลับมา

- กิจกรรม เพิ่มอัตรารางวัลเชื่อมต่อเข้าเกมต่อเนื่อง

■ กิจกรรมที่สิ้นสุด



- กิจกรรม ดินแดนผู้กล้า

- กิจกรรม เพิ่มอัตราร้านค้าชาคาทู

- กิจกรรม กระดานปริศนา

  ร้านค้าเพิร์ล

■ สินค้าใหม่

- 1,232 เพิร์ล + 1,232 เพิร์ลดำ 

- 2,055 เพิร์ล + 2,055 เพิร์ลดำ 

- แพ็คเกจตำรา

- กล่องตอกตราเวท

■ สินค้าที่สิ้นสุดการขาย

- แพ็คเกจพัฒนา I

- แพ็คเกจพัฒนา II

- กล่องเสริมประสิทธิภาพ


