
ข้อมูลแพทช์วันที่ 21 เมษายน 2563
 
สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!
แจ้งรายละเอียดการอัพเดทแพทช์ประจำวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563

เราได้ดำเนินการอัพเดทเนื้อหา และกิจกรรมใหม่ๆ พร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ผ่านการอัพเดทในครั้งนี้ 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดทดังกล่าวด้าน
ล่าง! เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักผจญภัยทุกท่าน จะเพลิดเพลินไปกับการผจญ
ภัยอันแสนตื่นตาตื่นใจนี้ 

※ ภาพประกอบทั้งหมดถูกถ่ายทำจากระบบทดสอบ อาจมีความคลาด
เคลื่อนไปจากความจริงได้ 

อัพเดท ป้อมลับของซูลช์
 
■ ป้อมลับของซูลช์ 
 



 
- เพิ่มพื้นที่ต่อสู้ระดับสูงใหม่ 'ป้อมลับของซูลช์' 

อัพเดท ปลุกประสิทธิภาพ

■ ปลุกประสิทธิภาพ 



 
ㆍเพิ่มการ 'ปลุกประสิทธิภาพ' ให้แก่อุปกรณ์

ㆍสามารถปลุกประสิทธิภาพให้แก่อุปกรณ์ระดับเทวตำนาน ที่ถูกเสริม
ประสิทธิภาพ +40 ขึ้นไป

ㆍจำเป็นต้องใช้ 'ผลึกดำบริสุทธิ์' ในการปลุกประสิทธิภาพ

ㆍสามารถผลิต 'ผลึกดำบริสุทธิ์' ได้ที่โรงกลั่นภายในค่าย โดยใช้วัตถุดิบ
เป็นหินดำ

ㆍหากใช้ 'เสียงคำรามของบาลค์' จะทำให้อัตราความสำเร็จในการปลุก
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ㆍหากปลุกประสิทธิภาพล้มเหลว จะสามารถใช้ 'ใบกู้คืนประสิทธิภาพ' เพื่อกู้
คืนประสิทธิภาพได้ในอัตราที่กำหนด

อัพเดท หนังสือภาพรายสัปดาห์
 
■ หนังสือภาพรายสัปดาห์



 

ㆍเพิ่ม 'หนังสือภาพรายสัปดาห์'

ㆍรายละเอียด และของรางวัลของหนังสือภาพรายสัปดาห์จะถูกรีเซ็ตทุกวัน
จันทร์ เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)

ㆍสามารถรับไอเทมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวละคร จากการสำเร็จ
หนังสือภาพรายสัปดาห์

※ หนังสือภาพรายสัปดาห์จะปรากฏ เมื่อภูตดำมีเลเวล 100 ขึ้นไป

อัพเดท ปรับปรุง ข้อมูล พลังต่อสู้

■  ระบบเปรียบเทียบพลังต่อสู้ 



 

ㆍปรับเปลี่ยนการแสดงรายละเอียดพลังต่อสู้ในเมนูข้อมูลส่วนตัว

ㆍรวมหมวดหมู่หัวข้อพลังต่อสู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน

ㆍสามารถดูรายละเอียดสถิติพลังต่อสู้พี่เพิ่มขึ้นในแต่ละหมวดหมู่

การปรับปรุง

[ระบบ] 

- ปรับลดเอฟเฟ็กต์ เพื่อให้เหมาะสมกับอุปกรณ์สื่อสารที่มีความจุ 1GB

[ไอเทม] 

- เพิ่มระบบเรียนตำราทักษะอัตโนมัติ

- สามารถเรียนรู้ทักษะที่ได้รับจากการเปิดกล่องตำราทักษะทันที โดยใช้ตัว
ละครสืบทอดพลังแตะปุ่ม 'เปิดกล่องทั้งหมด' ในหน้าต่างกระเป๋า

- สามารถใช้ระบบดังกล่าว โดยการเปิดใช้งานปุ่ม 'เรียนรู้ตำราทักษะ
อัตโนมัติ'



- สามารถใช้ตำราทักษะอัตโนมัติ เมื่อได้รับตำราทักษะก่อนทำการสืบทอด
พลัง โดยไปที่เมนู 'ฝึกทักษะตระกูล'

※ การฝึกทักษะจะทำได้ก็ต่อเมื่อสืบทอดพลังแล้ว และจำเป็นต้องใช้ซิลเวอร์
ในการฝึกทักษะ

[ประลอง]

- ระบบจะใช้พลังโจมตี และพลังป้องกันเป็นเกณฑ์ในการเข้าสู่การประลอง
ทั่วไป เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้อย่างยุติธรรม

- ค่าต่างๆ นอกเหนือจากพลังต่อสู้นั้นจะยังถูกใช้ตามเดิม เช่น การเพิ่ม HP, 
เพิ่มความเสียกายแก่นักผจญภัย หรือลดค่าความเสียหายแก่นักผจญภัย 
เป็นต้น

- ปรับเปลี่ยนค่าความเสียหายบางส่วนของคะแนนต่อสู้แต่ระละดับ เพื่อให้
สามารถเข้าร่วมการต่อสู้ในศึกวัดระดับได้อย่างดุเดือดมากยิ่งขึ้น

- ทีมงานมีกำหนดปรับความสมดุลของศึกวัดระดับอย่างต่อเนื่อง

- ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเข้าร่วมศึกวัดระดับ จากเลเวล 25 เป็นเลเวล 50

- แก้ไขปัญหาที่คะแนนลดลง ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เริ่มการต่อสู้ในศึกวัดระดับ

- คะแนนที่ลดลงเนื่องจากปัญหาดังกล่าว จะถูกกู้คืนผ่านการปรับปรุง
เซิร์ฟเวอร์ครั้งปัจจุบันนี้

- เพิ่มปุ่มเริ่ม และสัญลักษณ์การต่อสู้รอบโบนัส ในหน้าต่างผลการเข้าร่วม
ศึกวัดระดับรอบโบนัส

- ปรับเปลี่ยนให้แสดงรางวัลซีซั่นในเมนู 'ศึกวัดระดับ' ของหน้าต่างการ
ประลอง โดยจะแสดงอันดับรางวัลตามระดับเป้าหมาย แทนระดับปัจจุบัน
ของท่าน



- แก้ไขให้แสดงคะแนนของผู้เข้าร่วมในสนามรบลาโมเนส 
 
[ซากหักพังโบราณ] 

- แก้ไขให้สามารถออกจากซากหักพังโบราณโดยอัตโนมัติ เมื่อสำเร็จซาก
หักพังโบราณผ่านไประยะหนึ่ง

[ค่าย]

- แก้ไขให้แสดงคำอธิบายไอเทม เมื่อแตะที่รายการไอเทมที่สามารถรับเพิ่ม
เติม ในหน้าต่างเลือกคนงานที่จะส่งไปเก็บรวบรวมสากล

- แก้ไขให้สามารถเข้าสู่สนามรบลาโมเนส หรือศึกวัดระดับ เวลาอยู่ในค่าย

[ความสัมพันธ์]

- แก้ไขให้แสดงข้อความแจ้งเตือน เมื่อมีพี่น้องร่วมสาบานเชื่อมต่อเกม

- แก้ไขให้แสดงข้อความแจ้งเตือน เมื่อพี่น้องร่วมสาบานปฏิเสธการอัญเชิญ

[อื่นๆ] 

- แก้ไขการแสดงลำดับข้อความในหน้าต่างผลการผสมม้าให้ถูกต้อง

- แก้ไขให้สามารถมองเห็นแท็บข้องหน้าต่างสนทนากิลด์ได้ทันทีที่เปิด
หน้าต่างสนทนา

- แก้ไขให้ไม่สามารถไปยังหน้าต่างติดตั้งอัญมณี เวลากดดูรายละเอียดไอ
เทมในหน้าต่างแสดงผลการกวาดล้างกิลด์ หรือการกำจัดเวิลด์บอส

- แก้ไขการแสดงเอฟเฟ็กต์ของปุ่มซื้อในร้านค้าเพิร์ลให้แสดงตามปกติ

- ปรับเปลี่ยนให้แสดงข้อความ 'รีเซ็ตสินค้า' ที่ปุ่มซื้อ หากไม่สามารถซื้อ
สินค้าในร้านเพิร์ล เนื่องจากสินค้าไม่ถูกรีเซ็ต



แก้ไขบั้กและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

[เควส] 

- แก้ไขให้ไม่สามารถรับรางวัลเป็น 'ใบแลกเปลี่ยนอาวุธ ปลุกพลัง/สืบทอด
พลัง' 
จากการสำเร็จเควสสืบทอดพลังดาร์คไนท์ 'โชคชะตากับความทุกข์' ได้อีกต่อ
ไป

- เนื่องจากไอเทมดังกล่าวเป็นไอเทมที่ไม่สามารถใช้ได้ในปัจจุบัน

- ระบบจะทำการเรียกเก็บไอเทมดังกล่าวที่มีอยู่ในครอบครอง และมีกำหนด
จะมอบให้อีกครั้งในอนาคต เมื่อเนื้อหาดังกล่าวเปิดให้บริการ

- แก้ไขปัญหาที่มีข้อความผิดปกติปรากฏในหน้าต่าง 'เงื่อนไขการเปิดเนื้อหา' 
เวลากำจัด 'เฮ็กซ์ มารีย์' สำเร็จ

[ประลอง] 

- แก้ไขปัญหาที่มุมกล้องไม่เปลี่ยนไปตามที่กำหนด เวลาแตะที่แถบ HP ของ
สมาชิกในทีมของนักผจญภัยที่กำลังจับตามอง ในโหมดสังเกตการณ์ของ
สนามรบลาโมเนส

- แก้ไขข้อความในหน้าต่างผลการชนะในหมดสังเกตการณ์ของสนามรบลา
โมเนส ให้แสดงผลอย่างถูกต้อง

- แก้ไขให้ไม่สามารถเข้าสู่การกำจัดเวิลด์บอสในระหว่างดำเนินการต่อสู้ใน
สนามรบลาโมเนส

- แก้ไขให้ไม่สามารถใช้งานเมนู 'ประลอง' เวลาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าสู่
ดันเจี้ยนต่างๆ ได้

- แก้ไขให้แสดงโหมดแนะนำวิธีการใช้งานของเมนู 'ประลอง' ตามปกติ



[ค่าย] 

- แก้ไขปัญหาที่ UI ของแถบเมนูด้านบนปรากฏ เวลาใช้วัตถุดิบเพื่อผลิต
อุปกรณ์ในโรงอุปกรณ์

[UI] 

- แก้ไขปัญหาที่ข้อความบางส่วนถูกตัดในหน้าต่างเตรียมเข้าการกวาดล้าง
พิเศษ

อาชีพ

[ทุกอาชีพ] 

- แก้ไขปัญหาที่ทักษะสร้างความเสียหายต่อเนื่องตามช่วงเวลาที่กำหนด 
(DoT) มีปริมาณความเสียหาย +1

กิจกรรม

■  กิจกรรมใหม่ 

- กิจกรรม ภูตดำผจญภัย

■  กิจกรรมที่สิ้นสุด 

- กิจกรรม บรรลุเลเวลดาร์คไนท์

- กิจกรรม เทศกาลชายหาดเธอร์เมียน

- กิจกรรม ภารกิจทำบาร์บีคิว

- กิจกรรม สำเร็จภารกิจรายวัน ต้อนรับนักผจญภัยมือใหม่ & กลับมา

- กิจกรรม สนับสนุนนักผจญภัยมือใหม่ & กลับมา



ร้านค้าเพิร์ล

■  สินค้าที่สิ้นสุดการขาย 

- แพ็คเกจ เหรียญทองบรรลุเลเวล II

- ประโยชน์สูงสุด > หินดำ

- แพ็คเกจเหรียญทองโบราณ

■  แจ้งการเปลี่ยนแปลง 

- ลดราคา 'ใบกู้คืนประสิทธิภาพ' ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 ไปจนกว่าจะ
ประกาศให้ทราบ

ㆍลดราคา 'ใบกู้คืนประสิทธิภาพ' ที่สามารถซื้อด้วยเพิร์ล จาก 12 เพิร์ล เป็น 
2 เพิร์ล

ㆍลดราคา 'ใบกู้คืนประสิทธิภาพ' ที่สามารถซื้อด้วยเพิร์ลดำ จาก 12 เพิร์
ลดำ เป็น 2 เพิร์ลดำ

- เพิ่มสัตว์เลี้ยงต่อไปนี้ ในรายการสัตว์เลี้ยงที่สามารถรับได้จาก 'กล่องสัตว์
เลี้ยง (รุ่นที่ 1)' ที่ขายในร้านค้าแพ็คเกจ

ㆍหมาป่าหิมะ

ㆍเพนกวินหลงทาง

ㆍแมวจูไนด์

ㆍช็อปปี้

- ปรับเปลี่ยนหมวดหมู่การขาย 'กล่องซุปไก่พิเศษ' ที่สามารถซื้อได้ด้วยเพิร์
ลดำ ให้เป็นหมวดหมู่ 'สินค้าเพิร์ลดำ'


