ข้อมูลแพทช์วันที่ 22 มกราคม 2563
เราได้ดำเนินการอัพเดทเนื้อหา และกิจกรรมใหม่ๆ พร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ
ผ่านการอัพเดทในครั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
อัพเดทดังกล่าวด้านล่าง! เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักผจญภัยทุกท่านจะ
เพลิดเพลินไปกับการผจญภัยอันแสนตื่นตาตื่นใจนี้
※ ภาพประกอบทั้งหมดถูกถ่ายทำจากระบบทดสอบ อาจมีความคลาด
เคลื่อนไปจากความจริงได้
สงครามปิดล้อม

กิลด์เลเวล 5 ขึ้นไป ที่ครอบครองฐานระดับ 2 ขึ้นไป จะสามารถทำการ
ประมูลฐานได้ ระยะเวลาการประมูล, เริ่มสงคราม, และสิ้นสุดสงครามปิด
ล้อม จะตรงกับระยะเวลาของสงครามฐาน หากได้ครอบครองการปิดล้อม จะ
สามารถเข้าสู่ 'งานเลี้ยงเร้นลับ' ได้วันละ 1 ครั้ง
แท่นบูชาวัตถุโบราณ
หลังจากกำจัด 'เฮ็กซ์ มารีย์' จะสามารถติดตั้ง 'แท่นบูชาวัตถุโบราณ' ในค่าย

ของท่าน ท่านสามารถรับบัฟตระกูลตามระดับของพลังงานแท่นบูชา ที่จะเพิ่ม
ขึ้นเมื่อทำการบูชาวัตถุโบราณ หากเลเวลพลังงานแท่นบูชาสูงขึ้น ผลบัฟที่ได้
รับก็จะดียิ่งขึ้น
บัฟพลัง
ทรงพลัง
ประสบการณ์อันชำนาญ
การเดินทางอันมั่งคั่ง

ผลที่ได้รับ
เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า
เพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้
เพิ่มอัตราการรับไอเทม

หมายเหตุ
- วัตถุโบราณที่ถูกเสริมประสิทธิภาพจะไม่สามารถนำไปบูชาได้ และวัตถุ
โบราณที่นำไปบูชาจะหายไป
- เลเวลพลังงานแท่นบูชาจะเพิ่มขึ้นตามระดับและจำนวนของวัตถุโบราณที่
บูชา หากเลเวลดังกล่าวสูงขึ้น ผลบัฟที่ได้รับก็จะดีขึ้น
อัพเดทวัตถุโบราณ
■ รับวัตถุโบราณฟรี วันละ 1ครั้ง
เมื่อสำเร็จเควสเรื่องราวของ 'คาลเพออน ตะวันตกเฉียงใต้' จะสามารถรับ
วัตถุโบราณฟรี วันละ 1 ครั้ง ที่ร้านค้าเพิร์ล > วัตถุโบราณ
อัพเดทค่าย
■ โรงงานแปรธาตุ
ท่านสามารถผลิต 'เครื่องประดับราชวงศ์' โดยใช้ไอเทม 'สะเก็ดทองคำ' ที่ได้
จากงานเลี้ยงเร้นลับ ผ่านเมนู [งานฝีมือ] ในโรงงานแปรธาตุ
รางวัลเชื่อมต่อเข้าเกมต่อเนื่อง
เพิ่มรางวัลเชื่อมต่อเข้าเกมต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่มีภูตดำเลเวล 120 และ 140
ขึ้นไป

ปรับปรุงและแก้ไข
[สนามรบลาโมเนส]
- ปรับเปลี่ยนให้สามารถเข้าสู่สนามรบลาโมเนสได้อีกครั้งภายในระยะเวลา
30 วินาที หากการเชื่อมต่อสิ้นสุดลงกะทันหันในระหว่างเข้าร่วม
[กวาดล้างกิลด์]
- แก้ไขให้สามารถเข้าสู่การกวาดล้างกิลด์รอบถัดไปทันที เมื่อสิ้นสุดการก
วาดล้างกิลด์รอบปัจจุบัน
[พี่น้องร่วมสาบาน]
- ปรับเพิ่มจำนวนรางวัลของเควสพี่น้องร่วมสาบานบางส่วน (ชนิดของรางวัล
จะเป็นไปตามเดิม)
[UI]
- เพิ่มไอคอน '!' และการแจ้งเตือนในหน้าต่างเมนูกิลด์ เพื่อให้หัวหน้าและ
รองหัวหน้ากิลด์สามารถดูสถานะของ 'สมาชิกกิลด์น้องใหม่' และ 'สนับสนุน
น้องใหม่' ได้ง่ายยิ่งขึ้น
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบของไอคอนแสดงเครื่องปะดับที่ครอบครอง ในหมวดหมู่
เครื่องประดับของร้านค้าเพิร์ล
- เพิ่มปุ่ม 'ไปยังร้านค้าเพิร์ล' ในรายการของ 'บัฟต่อสู้ทั่วไป' และ 'บัฟต่อสู้
ระดับสูง' ในหน้าต่างแสดงรายการบัฟที่ปรากฏเวลาแตะปุ่มบัฟต่างๆ ที่อยู่
บนแถบพละกำลังด้านล่างหน้าจอ
- เพิ่มระบบปรับผลเอฟเฟ็กต์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้งาน
※ การเพิ่มระบบดังกล่าว อาจส่งผลให้การตั้งค่ากราฟิกต่างๆ ที่ถูกตั้งค่าไว้
ก่อนหน้านี้ถูกรีเซ็ตท่านสามารถตั้งค่าใหม่ได้อีกครั้งโดยไปที่เมนู [ตั้งค่า]
ภายในเกม

[สัตว์เลี้ยง]
- ปรับลดระยะเวลารอใช้อีกครั้งของทักษะ 'เก็บร่องรอยการต่อสู้' ของสัตว์
เลี้ยงรุ่นที่ 3 และ 4
แก้ไขบั้กและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
[UI]
- แก้ไขปัญหาที่ไอคอนเครื่องหมาย '!' สีเหลือง ไม่ปรากฏแก่ไอเทมที่ได้รับ
จากการเปิด 'กล่องสังเวียน'
- แก้ไขให้สามารถเลื่อนดูข้อความของแท็บที่ถูกเลือกในหน้าต่างสนทนา
- แก้ไขปัญหาที่มีช่องว่างปรากฏในหน้าต่างทักษะ เวลาปรับขนาด UI ให้มี
ขนาดเล็กโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารประเภทแท็บเล็ต
- แก้ไขปัญหาที่คะแนนรายวันของสนามรบลาโมเนสแตกต่างไปจากความ
เป็นจริง
- แก้ไขปัญหาที่ปุ่ม 'ซ่อน' ไม่ปรากฏกับตัวละครอาชีพเบอร์เซิร์กเกอร์ ใน
หน้าต่างร้านค้าเพิร์ล > ร้านค้าตกแต่ง > อาชีพทั้งหมด
- แก้ไขปัญหาที่สัญลักษณ์ตัว 'E' ไม่ปรากฏในหน้าต่างแสดงข้อมูลของไอเท
มที่ติดตั้ง
- แก้ไขปัญหาที่ไอคอน 'น้ำยาฟื้นฟูพละกำลัง' ปรากฏใน UI ของหน้าต่าง
ผสมอัญมณี หรือผสมหินอัญมณี เป็นบางครั้ง
- ปรับเปลี่ยนให้ไม่สามารถขึ้นเรือของ NPC กัปตันเนฟทารีโอ หากไม่มี 'ใบ
ผ่านทางคาลเพออนตะวันตกเฉียงใต้'
※ นักผจญภัยที่เคยเดินทางไปยังเมเดียโดยปราศจากไอเทม 'ใบผ่านทาง
คาลเพออนตะวันตกเฉียงใต้' จะถูกย้ายไปยังหมู่บ้านเวเรียโดยอัตโนมัติ

[มอนสเตอร์]
- แก้ไขตำแหน่งการปรากฏตัวของมอนสเตอร์บริเวณเขตลาวาโอมาร์ และ
หุบผาชันแอลริค ให้แสดงตามปกติ
[ไอเทม]
- แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถรับ 'สะเก็ดวัตถุโบราณ' จาก 'ร่องรอยการต่อสู้' ใน
เลเวล 60 ขึ้นไป
กิจกรรม
■ กิจกรรมใหม่
- กิจกรรม เช็คชื่อเข้าเกม ต้อนรับนักผจญภัยที่กลับมา
- กิจกรรม ภารกิจรายวัน อัพเลเวลการดำรงชีวิต
- กิจกรรม GM มาเยือนค่าย
- กิจกรรม กลุ่มโจรอาชูร่า
■ กิจกรรมที่สิ้นสุด
- กิจกรรม เช็คชื่อเข้าเกมปี 2563 ต้อนรับปีใหม่
ร้านค้าเพิร์ล
■ สินค้าใหม่
- กล่องบัฟปีชวด Plus
- กล่องชุดต้อนรับปีชวด

- กล่องสัตว์เลี้ยง 1+1 ต้อนรับปีชวด
- สินค้าต่อเนื่อง หินอัญมณี (ระดับ 1 - 5)
- สินค้าต่อเนื่อง วัตถุโบราณ (ระดับ 1 -5 )
- แพ็คเกจพัฒนา I
- แพ็คเกจพัฒนา II
- ชุดใหม่ (ชุด/อาวุธคาลสไตน์ สำหรับทุกอาชีพ)
- เกราะม้าใหม่ (คาลสไตน์)

