
 ข้อมูลแพทช์วันที่ 24 ธันวาคม 2562 

เราได้ดำเนินการอัพเดทเนื้อหา และกิจกรรมใหม่ๆ พร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ผ่านการอัพเดทในครั้งนี้ 
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดทดังกล่าวด้านล่าง!
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักผจญภัยทุกท่าน จะเพลิดเพลินไปกับการผจญภัย
อันแสนตื่นตาตื่นใจนี้ 

※ ภาพประกอบทั้งหมดถูกถ่ายทำจากระบบทดสอบ อาจมีความคลาด
เคลื่อนไปจากความจริงได้ 

เปิดพื้นที่ใหม่ 'เมเดียภาคใต้'

เปิดพื้นที่ใหม่ 'เมเดียภาคใต้' พื้นที่ล่าที่ต่อจากพื้นที่ปราสาทครอน
พื้นที่ใหม่ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย เมืองอัลทีโนว่า, หมู่บ้านอาบุน, เขต
เหมืองแร่ร้าง, เขตทดลองมาร์นีที่ 2, ห้องทดลองใต้ดินมาร์นี และพื้นที่ที่น่า
สนใจอื่นๆ อีกมากมาย
ท่านสามารถรับความรู้ใหม่, ดำเนินเควส, ทำภารกิจ รวมถึงเข้าร่วมการก
วาดล้างหรือการปิดล้อม ได้ในบริเวณพื้นที่ใหม่นี้



ข้อมูลพลังต่อสู้ที่แนะนำ และการรับไอเทมระดับหายาก : 



 

※ ข้อมูลพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้ภายในเกม
※ ท่านสามารถรับ '[โลกันตร์] หมวกกาย เซริก' และ '[โลกันตร์] รองเท้ากาย 
เซริก' จากร้านค้าชาคาทู ในอัตราที่กำหนด

พื้นที่ พลังต่อสู้แนะนำ ข้อมูลไอเทมหายาก
ทางเข้าเหมือง

แร่ร้าง
2700

สามารถรับอาวุธหลักระดับ [เทวตำนาน] 
ได้ทางขนส่ง

เหมืองแร่ร้าง
2730

เหมืองหินร้าง 2750
เขตทดลองมาร์

นีที่ 2
2900

สามารถรับหมวกระดับ [เทวตำนาน] ได้ห้องทดลองใต้
ดินมาร์นี

2950

เขตลาวาโอ
มาร์

3300
สามารถรับ '[เทวตำนาน] อาวุธเสริม' ได้ถ้ำหินภูเขาไฟ

โอมาร์
3350

สุสานทหาร 3600

สามารถรับ '[เทว
ตำนาน] หมวก' ได้

สามารถรับ 
'[โลกันตร์] หมวก
กาย เซริก' ได้

สถานที่ลึกใน
สุสานทหาร 3800

ทางเข้าซากหัก
พังฮาสรา 4100

ซากหักพังฮาส
รา 4600

สามารถรับ
'[โลกันตร์] หมวก
กาย เซริก' หรือ

'[โลกันตร์] รองเท้า
กาย เซริก' ได้



เพิ่มฉายาใหม่ที่สามารถรับได้จากการผจญภัยในพื้นที่ 'เมเดียภาคใต้'

 
เพิ่มหนังสือภาพใหม่ 'สุสานแห่งความอาฆาตแค้น' 

ปรับเปลี่ยนเลเวลสูงสุดของตัวละคร

 

ปรับเปลี่ยนเลเวลสูงสุดของตัวละครจาก Lv. 55 เป็น Lv. 60

※ กรณีของบัฟโบนัส 'อัตราการรับไอเทมพื้นที่ทั่วไป +10%' ที่ได้รับเมื่อตัว
ละครมีเลเวล 55 นั้น จะสามารถรับได้อีกครั้งเมื่อตัวละครบรรลุเลเวล 60 

พื้นที่ ฉายาใหม่

เขตเหมืองแร่ร้าง

ทหารเฝ้าระวังเหมืองแร่ร้าง, หัวหน้าคน
งาน, เจ้าของเหมืองแร่ร้าง, เพื่อนของพี่
น้องทินย่า, ผู้ปลดโซ่ตรวน, ทหารปฏิบัติ

การ

เขตทดลองมาร์นี นักวิทยาศาสตร์บ้าคลั่ง, หุ่นยนต์, อาวุธ
ลับหมายเลข 12



ปรับเปลี่ยนเลเวลสูงสุดของการเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์

ปรับเปลี่ยนเลเวลสูงสุดของการเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ (อาวุธ, เกราะ
ป้องกัน) จาก Lv.30 เป็น Lv.35 

เพิ่มระบบบังคับเสริมประสิทธิภาพ 



เพิ่มระบบ 'บังคับเสริมประสิทธิภาพ' ที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเสริม
ประสิทธิภาพอุปกรณ์

- ท่านสามารถใช้งานระบบ 'บังคับเสริมประสิทธิภาพ' ได้ที่แท็บ 'ภูตดำ'

- จำเป็นต้องใช้ 'ซิลเวอร์' และ 'ผลึกดำ' เป็นวัตถุดิบในการ 'บังคับเสริม
ประสิทธิภาพ' 

- สามารถทำการ 'บังคับเสริมประสิทธิภาพ' ได้เฉพาะอุปกรณ์ที่มีมีระดับ 
'ตำนาน' และ 'ค่าเสริมประสิทธิภาพ +20' ขึ้นไป

- ท่านสามารถ 'บังคับเสริมประสิทธิภาพ' ได้ทันที โดยไม่ต้องคำนึงถึงอัตรา
เสริมประสิทธิภาพที่อุปกรณ์มีอยู่ในแท็บ 'เสริมประสิทธิภาพ'
 
- ท่านสามารถบังคับเสริมประสิทธิภาพอาวุธ โดยใช้ 'ผลึกดำ : อาวุธ'  
และบังคับเสริมประสิทธิภาพเกราะป้องกัน โดยใช้ 'ผลึกดำ : เกราะป้องกัน’ 



 
 
วิธีรับ ‘ผลึกดำ' 

ท่านสามารถรับ 'ผลึกดำ' ที่เป็นวัตถุดิบในการ 'บังคับเสริมประสิทธิภาพ' ได้
จากการกำจัดเวิลด์บอสในอัตราที่กำหนด 
 
วิธีการบังคับเสริมประสิทธิภาพ 

- หากบังคับเสริมประสิทธิภาพสำเร็จ ระดับการเสริมประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น 
+1 
 
- ยิ่งระดับการเสริมประสิทธิภาพของอุปกรณ์สูงขึ้น อัตราความสำเร็จจะลด
ลง 
 
- ‘ค่าประสบการณ์เสริมประสิทธิภาพ' ที่อุปกรณ์มีอยู่ จะคงเดิม  
แม้ว่าจะบังคับเสริมประสิทธิภาพสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม 

※ เมื่อบังคับเสริมประสิทธิภาพสำเร็จ ระดับการเสริมประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น  
ทำให้ค่าประสบการณ์ที่จำเป็นในการเสริมประสิทธิภาพครั้งถัดไปเพิ่มขึ้นไป
ด้วย ดังนั้นจึงส่งผลให้อัตราการเสริมประสิทธิภาพ (%) ดูเหมือนลดลงจาก
เดิม

ตัวอย่าง: 

 
※ หมายเหตุ : ตัวอย่างด้านบนอาจมีความคลาดเคลื่อนจากในเกม 

สถานะอุปกรณ์ เมื่อสำเร็จ เมื่อล้มเหลว

ระดับเสริม
ประสิทธิภาพ +25

อัตราเสริม
ประสิทธิภาพ 30%

ระดับเสริมประสิทธิภาพ 
+26

อัตราเสริมประสิทธิภาพ 
คงไว้ที่ 26%

ระดับเสริมประสิทธิภาพ 
+25 

(ไม่เปลี่ยนแปลง)
อัตราการเสริม

ประสิทธิภาพ คงไว้ที่ 
30%



   

เพิ่ม 'วัตถุโบราณ'

วิธีการรับวัตถุโบราณ

- ท่านสามารถรับ 'วัตถุโบราณ' ได้จาก 'ร่องรอยการต่อสู้' และ 'ซากหักพัง
โบราณ' ในอัตราที่กำหนด

- ท่านสามารถนำ 'สะเก็ดวัตถุโบราณ' ไปแลกเป็น 'วัตถุโบราณ' ได้ที่ร้านค้า
เพิร์ล



 
 
- ท่านสามารถใช้ 'ใบแลกเปลี่ยนชาคาทู' ในการแลกเปลี่ยน 'วัตถุโบราณ' 
ระดับเดียวกัน 

* สามารถรับใบแลกเปลี่ยนชาคาทูได้จากร่องรอยการต่อสู้ 

เพิ่มบัฟ 'พี่น้องร่วมสาบาน' ใหม่



 
 
- เพิ่มบัฟใหม่ที่ได้รับผ่านการดำเนินเนื้อหาพี่น้องร่วมสาบาน 

 
การปรับปรุง

[UI] 

- แก้ไขให้ปุ่ม 'ยกเลิก' หายไปทันทีที่สำเร็จเควส เพื่อป้องกันความผิดพลาด
จากการกดปุ่มดังกล่าว 

ประเภทบัฟ ก่อนเปลี่ยน หลังเปลี่ยน

ในกรณีที่มีพี่น้อง
ร่วมสาบาน 2 คน

เพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้ 
3%

เพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้ 
3%

พลังโจมตี +10
พลังป้องกัน +10

ในกรณีที่มีพี่น้อง
ร่วมสาบาน 3 คน

เพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้ 
5%

เพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้ 
5%

พลังโจมตี +15
พลังป้องกัน +15



- แก้ไขปัญหาที่ข้อความบางส่วนในหน้าต่างแนะนำวิธีการใช้งานถูกตัด 
เวลาปรับขนาด UI 

- ปรับเปลี่ยนการแสดงข้อมูลใน UI ระบบพี่น้องร่วมสาบาน 

: แก้ไขให้ข้อความปรากฏขึ้นที่กลางหน้าจอ เมื่อรับผลบัฟหรือเควส ผ่านปุ่ม 
'ตัดสินใจ' 

: แก้ไขให้ไอคอนรูปแม่กุญแจปรากฏขึ้น เพื่อแสดงสถานะล็อคก่อนที่จะมีการ
รับเควส 
 
[อื่นๆ] 

- แก้ไขให้สามารถคืนชีพในตำแหน่งที่เสียชีวิตได้ทันที วันละ 10 ครั้ง ใน
ขณะที่ใช้งาน 'บัฟต่อสู้ Plus' 

แก้ไขบั้กและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 

[UI] 

- แก้ไขปัญหาที่ข้อความแจ้งเตือนการรับไอเทมไม่ปรากฏ เวลาซื้อไอเทมจาก
ตลาดซื้อขาย 

- แก้ไขปัญหาที่ไอคอนสัญลักษณ์ 'SEASON' ที่ปรากฏเวลาแตะปุ่ม 'ลองใส่' 
เพื่อลองสวมใส่ ‘ชุดประจำซีซั่น' ปรากฏค้างอยู่ในระบบ แม้ว่าจะเปลี่ยนไป
ใช้งานแท็บอื่นๆ 

กิจกรรม

■ กิจกรรมใหม่ 

- กิจกรรม ภารกิจรายวัน ต้อนรับปี 2563! 

- กิจกรรม สะสมลูกแก้ววิเศษ ขอพรแห่งปี 2563! 



- กิจกรรม ค้อนแห่งโชค 
 
■ ประกาศ 

- [กิจกรรม Amazon Prime] : ปรับเปลี่ยนเวลารับรางวัลกิจกรรม 

 
ร้านค้าเพิร์ล
 
■ สินค้าใหม่ 

- เพิร์ล 1+1 

- กล่องน้ำใจส่งท้ายปี 

- กล่องพัฒนาน้ำใจส่งท้ายปี 

- กล่องพัฒนาส่งท้ายปี

รอบ กำหนดการเดิม (ตาม
เวลาเซิร์ฟเวอร์)

กำหนดการใหม่ (ตามเวลา
เซิร์ฟเวอร์)

รอบที่ 1
11/12 เวลา 00:00 น. ~ 
31/12 เวลา 23:59 น.

11/12 เวลา 00:00 น. ~ 
2/1 เวลา 15:59 น.

รอบที่ 2
1/1 เวลา 00:00 น. ~ 
14/1 เวลา 23:59 น.

2/1 เวลา 16:00 น. ~ 15/1 
เวลา 15:59 น.

รอบที่ 3
15/1 เวลา 00:00 น. ~ 
28/1 เวลา 23:59 น.

15/1 เวลา 16:00 น. ~ 
29/1 เวลา 15:59 น.

รอบที่ 4
29/1 เวลา 00:00 น. ~ 
11/2 เวลา 23:59 น.

29/1 เวลา 16:00 น. ~ 
12/2 เวลา 15:59 น.

รอบที่ 5
12/2 เวลา 00:00 น. ~ 
25/2 เวลา 23:59 น.

12/2 เวลา 16:00 น. ~ 
26/2 เวลา 15:59 น.

รอบที่ 6
26/2 เวลา 00:00 น. ~ 
17/3 เวลา 23:59 น.

26/2 เวลา 16:00 น. ~ 
17/3 เวลา 15:59 น.


