
ข้อมูลแพทช์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
 
สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!  
แจ้งรายละเอียดการอัพเดทแพทช์ประจำวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
 
เราได้ดำเนินการอัพเดทเนื้อหา และกิจกรรมใหม่ๆ พร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ผ่านการอัพเดทในครั้งนี้  
 
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดทดังกล่าวด้านล่าง! 
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักผจญภัยทุกท่าน จะเพลิดเพลินไปกับการผจญภัย
อันแสนตื่นตาตื่นใจนี้ 

※ ภาพประกอบทั้งหมดถูกถ่ายทำจากระบบทดสอบ อาจมีความคลาด
เคลื่อนไปจากความจริงได้
 
อัพเดท สืบทอดพลังทุกอาชีพ 
 

■ สืบทอดพลังคืออะไร?

สามารถสืบทอดพลังโดยใช้ตัวละครที่มีเลเวล 60 ขึ้นไป และสำเร็จเควส 'ใบ
ผ่านทางคาลเพออนตะวันตกเฉียงใต้' เมื่อสืบทอดพลังสำเร็จ จะสามารถใช้



อาวุธ และทักษะที่มีอยู่ได้เช่นเดิม และตัวละครจะเปลี่ยนเป็นอาชีพที่มีความ
แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 

 

อาชีพทั่วไป (อาวุธหลัก, อาวุธ
เสริม)

อาชีพสืบทอดพลัง (อาวุธหลัก, อาวุธ
เสริม)

วอร์ริเออร์ (ดาบยาว, โล่) กลาดิเอเตอร์ (ดาบยาว, โล่)

เรนเจอร์ (ธนู, กริช) ฮันเตอร์ (ธนู, กริช)

วิทช์ (คทา, กริช) อาร์คเมจ (คทา, กริช)

เบอร์เซิร์กเกอร์ (ขวาน, ประดับ
เงื่อน)

ไททัน (ขวาน, ประดับเงื่อน)

วาลคิรี (ดาบยาว, โล่) พัลลาดิน (ดาบยาว, โล่)

ซอเซอร์เรส (เครื่องราง, ยันต์) เรเวน (เครื่องราง, ยันต์)



 
 

 
 



 
อัพเดท หินแปรธาตุ
 

 
 



เพิ่มไอเทมใหม่ 'หินแปรธาตุ' ที่สามารถติดตั้งให้กับตัวละครของท่าน โดย 
'หินแปรธาตุ' จะให้ผลเพิ่ม หรือลดประสิทธิภาพต่างๆ ของตัวละคร 
 
วิธีรับหินแปรธาตุ 

- สามารถรับ 'สะเก็ดหินแปรธาตุ' ได้จากการสำเร็จการต่อสู้ในซากหักพัง
โบราณ จำนวนสะเก็ดที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นตามระดับการต่อสู้

- นำ 'สะเก็ดหินแปรธาตุ' ที่ได้รับ ไปผลิต 'หินแปรธาตุ' ที่โรงงานแปรธาตุ
ภายในค่าย

- สามารถรับ 'หินแปรธาตุ' ได้ในอัตราต่ำ เมื่อสำเร็จซากหักพังโบราณระดับ 
9
 
อัพเดท ความยากระดับสูงขึ้นสำหรับซากหักพังโบราณ
 
เพิ่มระดับความยาก 8 และ 9 ในซากหักพังโบราณ 

※ สามารถรับ 'สะเก็ดหินแปรธาตุ' และ 'ร่องรอยของคาพลาส' เป็นรางวัล
จากการสำเร็จซากหักพังโบราณ โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยากที่เข้าร่วม
※ สามารถรับ 'หินแปรธาตุ' ได้ในอัตราต่ำ เมื่อสำเร็จซากหักพังโบราณระดับ 
9 

อัพเดท เพิ่มเลเวลสูงสุด
 
ปรับเพิ่มเลเวลสูงสุดของตัวละคร จาก Lv. 60 เป็น Lv. 70

ความยาก พลังต่อสู้ที่แนะนำสำหรับ 5 คน

ระดับ 8 3600 ขึ้นไป

ระดับ 9 4300 ขึ้นไป



※ ตัวละครที่เคยได้รับบัฟ 'อัตราการรับไอเทมพื้นที่ทั่วไป +10%' เนื่องจา
กบรรลุเลเวล 60 ที่เคยเป็นเลเวลสูงสุด จะสามารถรับบัฟดังกล่าวได้อีกครั้ง 
เมื่อบรรลุเลเวล 70

อัพเดท โบนัสผสมสัตว์เลี้ยง

 
โบนัสจะถูกสะสมทุกครั้งที่ผสมสัตว์เลี้ยงล้มเหลว เมื่อสะสมโบนัสจนครบ
ตามที่กำหนด จะสามารถผสมสัตว์เลี้ยงสำเร็จได้ในอัตรา 100%

 
 
 
 
 
 



 
อัพเดท ผลิตกล่องเพิร์ลดำ 

 
 
สามารถผลิต 'กล่องเพิร์ลดำ' ได้ที่โรงงานการค้าภายในค่าย โดยใช้ 'เพิร์
ลดำ' และวัตถุดิบอื่นๆ ที่กำหนด 'กล่องเพิร์ลดำ' ที่ได้รับจากการผลิต จะ
สามารถนำไปขายที่ตลาดซื้อขายได้



 
อัพเดท ปรับปรุงระบบพี่น้องร่วมสาบาน 
 
- เพิ่มระบบอัญเชิญพี่น้องร่วมสาบานให้มาปรากฏด้านข้างตัวละครของ
ท่าน เมื่อพี่น้องร่วมสาบานเชื่อมต่อเข้าเกม ปุ่มอัญเชิญจะปรากฏที่มุมซ้าย
ล่างของเมนูพี่น้องร่วมสาบาน 
 
- เพิ่มระบบสนทนาระหว่างพี่น้องร่วมสาบาน 

การปรับปรุง 

[UI]

- ปรับเปลี่ยนให้สามารถดูสถานะตัวละครที่เชื่อมต่อได้อย่างชัดเจนมากยิ่ง
ขึ้น ในหน้าต่างเปลี่ยนตัวละคร

- ปรับเพิ่มความเร็วในการเปิดหน้าต่าง และความเร็วในการเลื่อนดูข้อมูล 
ของหน้าต่างรางวัลความรู้บอสในเมนูความรู้

- ปรับเพิ่มจำนวนผู้เล่นที่ต้องการบล็อคการสนทนา จากสูงสุด 30 คน เป็น 
50 คน

- แก้ไขปัญหาที่จำนวนไอเทมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อกดปุ่ม '+' หรือ '-' 
ค้างไว้



เวลาแลกเปลี่ยนไอเทมที่แท็บกิจกรรม 'สถานที่แลกเปลี่ยน'

- แก้ไขให้ไม่สามารถมองเห็นสินค้าสิทธิประโยชน์รายวัน ในกรณีที่ไม่มี
สินค้าที่สามารถซื้อ หรือรับสิทธิประโยชน์ได้

- เพิ่ม UI สำหรับแสดงสถานะไอเทมที่มีการจำกัดการซื้อในตลาดซื้อขาย

- เพิ่มปุ่มสำหรับยกเลิกการใช้โหมตภูตดำ ในหน้าจอการนับถอยหลังที่
ปรากฏหลังจากกดใช้งานโหมดภูตดำ

- ปรับเพิ่มขอบเขตของแถบเลื่อนดูข้อมูลในหน้าต่างข้อมูลส่วนตัว และ
หน้าต่างย้อมสี 
เพื่อให้สามารถมองเห็น 'ประดับศีรษะ' ชัดเจนยิ่งขึ้น

- แก้ไขให้ปุ่ม 'รวบรวมสากล', 'แลกทรัพยากร' และอื่นๆ ปรากฏขึ้น หากกดที่
ไอเทมวัตถุดิบ เมื่อทำการผลิตในโรงงานตกแต่ง และโรงงานการค้า

[สนามรบลาโมเนส]

- ปรับเพิ่มค่า HP และพลังโจมตีของมอนสเตอร์ และสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏใน
สนามรบลาโมเนส

- เพิ่มเอฟเฟ็กต์ประกอบในแถบเมนูปาร์ตี้ เมื่อสมาชิกปาร์ตี้สูญเสียพละกำลัง

- เพิ่มเอฟเฟ็กต์ประกอบในแถบเมนูปาร์ตี้ เมื่อสมาชิกปาร์ตี้มีพละกำลังเหลือ
น้อยกว่า 10%

- เพิ่มกล้องที่ 3 เพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

[ตัวละคร]

- ปรับเพิ่มค่าความเสียหายที่สร้างแก่นักผจญภัยท่านอื่น เวลาอยู่ในพื้นที่
ต่างๆ ยกเว้นสนามรบลาโมเนส และสังเวียน



[สงครามปิดล้อม]

ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการคืนชีพ ดังต่อไปนี้

- ลบหน้าต่างยืนยันการคืนชีพ

- เมื่อเลือกตำแหน่งคืนชีพแล้ว จะทำการคืนชีพทันที หลังจากสิ้นสุดระยะ
เวลารอ

- ตำแหน่งการคืนชีพครั้งก่อนหน้าจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

[เควสพัฒนาตัวละคร]

- เพิ่มเควสใหม่ 6 เควส ได้แก่ เควสพัฒนาค่าย 4 เควส และเควสพัฒนา
อุปกรณ์ 2 เควส

แก้ไขบั้กและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 

[UI]

- แก้ไขปัญหาที่สถานะการเชื่อมต่อเกมของเพื่อนไม่ถูกรีเซ็ตเป็นบางครั้ง 
เวลาตอบรับคำขอเป็นเพื่อน

- แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถผลิต 'พลังงานสีดำควบแน่น' แม้ว่ามีวัตถุดิบใน
ปริมาณที่มากกว่าที่กำหนด

กิจกรรม 

■ กิจกรรมใหม่

- กิจกรรม รางวัลพิเศษฉลองสืบทอดพลัง

- กิจกรรม สำเร็จภารกิจรายวัน อัพเดทการสืบทอดพลัง

- กิจกรรม กาชาแห่งโชค



■ กิจกรรมที่สิ้นสุด

- กิจกรรม รวบรวม 'สะเก็ดซอเซอร์เรส'

- กิจกรรม เรียงภาพปริศนา

ร้านค้าเพิร์ล 
 
■ สินค้าใหม่ 
 
- กล่องบัฟฉลองการกลับมา Plus 
 
- สัตว์เลี้ยง 1+1 ฉลองการกลับมา 
 
- กล่องสืบทอดพลังโดยรวม 
 
- กล่องสะเก็ดหินแปรธาตุ 
 
- สะเก็ดหินแปรธาตุ เซต 100 อัน 
 
- กล่องแผ่นหินโบราณ 
 
- กล่องเหรียญทองโบราณ 
 
- กล่องใบกวาดล้าง 
 
- ชุดเกราะ / อาวุธ ใหม่ 6 ชนิด 
 
- สินค้าไมล์ 8 ชนิด


