
 ข้อมูลแพทช์วันที่ 14 มกราคม 2563
 
สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน! 
แจ้งรายละเอียดการอัพเดทแพทช์ประจำวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
เราได้ดำเนินการอัพเดทเนื้อหา และกิจกรรมใหม่ๆ พร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ผ่านการอัพเดทในครั้งนี้  
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดทดังกล่าวด้านล่าง! 
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักผจญภัยทุกท่าน จะเพลิดเพลินไปกับการผจญภัย
อันแสนตื่นตาตื่นใจนี้ 

※ ภาพประกอบทั้งหมดถูกถ่ายทำจากระบบทดสอบ อาจมีความคลาด
เคลื่อนไปจากความจริงได้ 

เวิลด์บอสใหม่ 'คารานด้า' 
 

 
เพิ่มเวิลด์บอสใหม่ 'คารานด้า ราชินีของเหล่าฮาร์ปี้' ท่านสามารถ
รับ '[โลกันตร์] อาวุธดันเดลเลียน' เป็นรางวัลจากการกำจัด 'คารานด้า' ใน
อัตราต่ำ
 
 
 



เวลาการปรากฏตัวของเวิลด์บอส 

※ สามารถเข้าร่วมกำจัดเวิลด์บอส 'คารานด้า' โดยใช้ตัวละครที่มีเลเวล 50 
ขึ้นไป
※ เวลาการปรากฏตัวของเวิลด์บอสอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามการอัพเดท
เวิลด์บอสใหม่ 
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สงครามฐาน ซีซั่นทางการ

 
 
- สามารถกดรับภาษีได้ 
 
- สามารถกดรับเงินสนับสนุนกิลด์ได้ 
 
- ปรับเปลี่ยนเลเวลของกิลด์ที่สามารถเข้าร่วมสงครามฐาน ให้เป็นเลเวล 3 
 
- ปรับเปลี่ยนระยะเวลาเตรียมสงครามฐาน จาก 12:00 น. - 22:00 น. เป็น 
10:00 น. - 20:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์) 
 
- ปรับเปลี่ยนเวลาสิ้นสุดการประมูลฐาน จาก 12:00 น. เป็น 10:00 น. (ตาม
เวลาเซิร์ฟเวอร์) 
 
- ปรับเปลี่ยนเวลาเริ่มสงครามฐาน จาก 22:00 น. เป็นต้นไป เป็น 20:00 น. 
เป็นต้นไป (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์) 
 
- ปรับเปลี่ยนระยะเวลารอเข้าร่วมสงครามฐานหลังจากเข้าร่วมกิลด์ จาก 1 
วัน เป็น 7 วัน 



 
อัพเดท 'โรงอุปกรณ์' 

- สามารถผลิตอุปกรณ์ระดับ 'ตำนาน' ได้ที่โรงอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งก่อสร้าง ระดับ คำอธิบาย

โรงอุปกรณ์

ระดับ 11
สามารถผลิตอาวุธหลัก และรองเท้า 
ระดับ 'ตำนาน'

ระดับ 12
สามารถผลิตชุดเกราะ และถุงมือ ระดับ 
'ตำนาน'

ระดับ 13
สามารถผลิตอาวุธเสริม และหมวก ระดับ 
'ตำนาน'



 
เพิ่มระดับของเควสภูตดำ
 

 
- เพิ่มระดับสูงสุดของเควสภูตดำ จากระดับ 9 เป็นระดับ 13 
 
 
 



 
การปรับปรุง

[UI] 

- เพิ่มปุ่ม 'แลกทรัพยากร' บริเวณมุมซ้ายล่างของหน้าต่างเก็บรวบรวม
สากล ที่สามารถไปยังหน้าต่างแลกเปลี่ยนทรัพยากรของสถานที่ทำการค้า"

- แก้ไขให้สามารถมองเห็นผลการติดตั้ง 'หินอัญมณี' ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

- ปรับเปลี่ยนข้อความแสดงผลของสงครามกิลด์ให้ตรงกับภาษาที่ใช้งาน

- แก้ไขให้ปุ่ม 'แสดงเกราะม้า' ปรากฏแก่ม้าที่มีการติดตั้งเกราะม้าเท่านั้น

- แก้ไขให้แสดงอุปกรณ์ที่สามารถผลิตได้ปรากฏเป็นอันดับแรก ในหน้าต่าง
โรงอุปกรณ์ 

Black Spirit 
Quest Tier

Black 
Spirit 

LV
Requirement Rewards

Tier 10 110 Defeat Enemy 
x 1900

Either (Boss Stamp x 13 
or Ancient Tablet x 26) + 
Contribution Exp x 600

Tier 11 124 Defeat Enemy 
x 2000

Either (Boss Stamp x 15 
or Ancient Tablet x 30) + 
Contribution Exp x 600

Tier 12 138 Defeat Enemy 
x 2100

Either (Boss Stamp x 17 
or Ancient Tablet x 34) + 
Contribution Exp x 600

Tier 13 152 Defeat Enemy 
x 2200

Either (Boss Stamp x 19 
or Ancient Tablet x 38) + 
Contribution Exp x 600



 
 
[มอนสเตอร์]

- ปรับเพิ่มระดับความสามารถของ 'สมุนของอิลเลซรา' ในการกวาดล้าง
 
[ระบบ] 

- แก้ไขอัตราการจับคู่จากพลังต่อสู้ในสนามรบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- แก้ไขปัญหาความแตกต่างเวลาที่ผู้เล่นที่มีพลังต่อสู้ต่ำ ถูกจับคู่กับผู้เล่นที่มี
พลังต่อสู้สูง

- การแก้ไขดังกล่าวจะถูกใช้ทั้งในสนามรบลาโมเนส และสังเวียน

[ลาโมเนส] 

- ปรับเปลี่ยนคะแนนที่ได้รับเวลากำจัด 'ลากอส' และ 'รูปปั้นแห่งสนามรบ' ดัง
ต่อไปนี้ 

ระดับเค
วสภูตดำ

เลเวลภูต
ดำ เงื่อนไข รางวัล

ระดับ 10 110 กำจัดศัตรูรอบๆ 
1900 ตัว

ใบกวาดล้าง 13 อัน หรือ 
แผ่นหินโบราณ 26 อัน และ
คะแนนสมทบ 600 คะแนน

ระดับ 11 124 กำจัดศัตรูรอบๆ 
2000 ตัว

ใบกวาดล้าง 15 อัน หรือ 
แผ่นหินโบราณ 30 อัน และ
คะแนนสมทบ 600 คะแนน

ระดับ 12 138 กำจัดศัตรูรอบๆ 
2100 ตัว

ใบกวาดล้าง 17 อัน หรือ 
แผ่นหินโบราณ 34 อัน และ
คะแนนสมทบ 600 คะแนน



* คะแนนของลากอส คือคะแนนส่วนหนึ่งของค่าประสบการณ์ของนักผจญภัย 
ที่ลากอสได้รับเวลากำจัดนักผจญภัย
 
[ไอเทม]

- ปรับเพิ่มรางวัล 'ร่องรอยการต่อสู้' ระดับสีแดง ที่ปรากฏเวลาตัวละครมี
เลเวล 50 ขึ้นไป

- ปรับเปลี่ยนไอคอนของ 'กล่องพลังงานสีดำควบแน่น' บางชนิด
 
แก้ไขบั้กและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

[ระบบ] 

- แก้ไขให้ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมห้องสนทนาในแต่ละภาษา

- แก้ไขปัญหาที่ระดับเลเวลไอเทมของเชลยไม่ปรากฏในบางพื้นที่ในแผนที่
โลก

[เนื้อหา]

- แก้ไขตำแหน่งการปรากฏตัวของพังพอนในบริเวณเนินเขาเอฮวาซ ให้
แสดงตามปกติ
 
[UI]

- แก้ไขปัญหาที่ไอเทมใบลงทะเบียนของสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่มีการอัพเดท (องค์
ชายน้อย, องค์หญิงน้อย) ปรากฏในตลาดซื้อขาย

ระดับ 13 152 กำจัดศัตรูรอบๆ 
2200 ตัว

ใบกวาดล้าง 19 อัน หรือ 
แผ่นหินโบราณ 38 อัน และ
คะแนนสมทบ 600 คะแนน



- แก้ไขให้สามารถมองเห็นแฮชแท็กทั้งหมดของร้านค้าเพิร์ลยาวลงมาถึง
ด้านล่าง เวลาปรับขนาด UI ให้มีขนาดเล็ก

- แก้ไขให้สามรถมองเห็นชื่อไอเทม เวลาแตะที่ไอเทมนั้นๆ หลังจากเปลี่ยน
เป็นโหมดเลือกในหน้าต่างคลังเก็บของ

- แก้ไขให้ UI แสดงตามปกติ ในหน้าต่างรับรางวัลความรู้บอสตามระดับ
เลเวล

- แก้ไขปัญหาที่มีข้อความ 'สามารถดำเนินเรื่องราวของปราสาทครอน' 
ปรากฏเวลาสำเร็จเควส 'ไปท่าเรือ'

- แก้ไขปัญหาที่มีไอคอนลูกศรปรากฏบนไอเทม 'วัตถุโบราณ' ที่มีระดับพลัง
ต่อสู้ต่ำกว่าอันที่กำลังสวมใส่ ในหน้าต่างข้อมูลของฉัน

- แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถมองเห็นปุ่ม 'ปลุกใจทั้งหมด' เวลาเข้าสู่ค่ายเป็น
ครั้งแรก

- แก้ไขปัญหาที่เสียงประกอบปรากฏซ้ำ 2 ครั้ง เวลาที่ทำการผสมชุด

- แก้ไขปัญหาที่ระยะเวลาคงเหลือปรากฏในขณะที่สามารถรับเควสได้ ในรา
ยการเควสของหน้าต่างพี่น้องร่วมสาบาน

- แก้ไขปัญหาที่ข้อมูลไอเทมปรากฏเป็นช่องว่าง เวลาเลื่อนดูข้อมูลไอเทมของ
เชลยที่อยู่ล่างสุดแล้วเลื่อนกลับขึ้นด้านบนอีกครั้ง ในหน้าต่างข้อมูลพื้นที่

- แก้ไขปัญหาที่แท็บของหน้าต่างสนทนามีขนาดเปลี่ยนไป เวลาปรับขนาด
หน้าต่างสนทนาให้มีขนาดใหญ่ที่สุด แล้วปรับให้มีขนาดเล็กที่สุดอีกครั้ง

- แก้ไขปัญหาที่สามารถแตะปุ่มโหมดจัดการค่ายที่มุมขวาล่างของหน้าจอ 
ในขณะที่กำลังเยี่ยมชมค่ายเพื่อน



- แก้ไขปัญหาที่มีหน้าต่างบัฟต่อสู้ Plus เท่านั้นปรากฏค้างอยู่ในระบบ เวลา
ใช้งานโหมดประหยัดพลังงานในขณะที่เปิดหน้าต่างเตรียมเข้าร่วมกวาดล้าง
ทิ้งไว้ จากนั้นกดยกเลิกโหมดประหยัดพลังงานอีกครั้ง

- แก้ไขปัญหาที่คำอธิบายไอเทมวัตถุโบราณแสดงผลผิดปกติในบางพื้นที่

- แก้ไขตำแหน่งของ UI ที่บอกวิธีการใช้งาน ให้แสดงตามปกติ เวลาปรับ
ขนาด UI แล้วดำเนินโหมดแนะนำ

- แก้ไขให้แสดงพลังต่อสู้ที่แนะนำตามปกติ ในหน้าต่างเข้าร่วมการกวาดล้าง

- แก้ไขปัญหาที่ UI ดูแตกต่างออกไป เวลาที่ค่าคุณภาพกราฟิกถูกปรับให้ต่ำ
ลงโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่อุปกรณ์สื่อสารนั้นๆ ไม่สามารถปรับคุณภาพ
กราฟิกให้เป็นค่าสูงสุดได้
 
กิจกรรม

■ กิจกรรมใหม่

- กิจกรรม สะสมคูปอง สุขสันต์วันเบเกิล 

- กิจกรรม ภารกิจพิเศษจากภูตดำ

- กิจกรรม เช็คชื่อล่วงหน้า ฉลองการอัพเดท ซอเซอร์เรส

■ กิจกรรมที่สิ้นสุดลง

- กิจกรรม สะสมลูกแก้ววิเศษ ขอพรแห่งปี 2563!

- กิจกรรม ภารกิจรายวัน ส่งท้ายปี

- กิจกรรม ตั้งปณิธานในวันปีใหม่ บรรลุเป้าหมายใหม่!



 
 
ร้านค้าเพิร์ล

■ สินค้าใหม่

- ร้านค้าประจำวัน รูปแบบใหม่

- สินค้าต่อเนื่องระดับต้น

- กล่องแห่งโชครายวัน

- แพ็คเกจทรัพยากร

■ กิจกรรมร้านค้าเพิร์ล

- จำกัดจำนวนการซื้อรายวันที่สามารถซื้อด้วยเพิร์ลดำ ของสินค้า 'สะเก็ดหิน
อัญมณี' และ 'สะเก็ดวัตถุโบราณ' 

■ สินค้าสิ้นสุดการขาย 

- กล่องแผ่นหินกวาดล้าง

- กล่องของขวัญรายวัน

- เพิร์ล 1+1


