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กฎของเกม



คําอธบิายเกม

Wizard Riches เป็นสล็อตขนาด 5x4 พรอ้มกับ 50 แนวจ่ายคงที่ ซึ่งมกีองสัญลักษณ์

และฟรีสปินและไวลดล์็อก

รางวัลคํานวณจากรางวัลในตารางรางวัลและระดับเดมิพัน

RTP 88.17%, 96.32%

กฎของเกม

เดมิพันกําหนดโดยใชต้ัวชี้เดมิพันรวม

การเล่นอัตโนมัต ิจะเล่นเกมโดยอัตโนมัตติามจํานวนรอบที่เลอืก

ม ี13 ชดุวงลอ้ที่ใชร้ะหว่างเกมหลัก: 1 ชดุมกีารกําหนดค่าแบบมาตรฐาน และอกี 12

ชดุทางเลอืกที่ต่างกัน

โดยแต่ละชดุมกีองของสัญลักษณ์ที่อยู่ตดิกันบนวงลอ้ที่เก ี่ยวขอ้งของตน

แต่ละชดุทางเลอืกมสีัญลักษณ์กองเฉพาะ:

   

      

     

หนึ่งชดุวงลอ้ทางเลอืกที่ใชง้านจะถูกเลอืกโดยการสุ่มก่อนหนา้แต่ละเกมหลัก

และสําหรับแต่ละวงลอ้ ชดุการกําหนดค่ามาตรฐาน

หรือชดุทางเลอืกที่ใชง้านจะถูกเลอืกโดยการสุ่มเพ่ือใชส้ําหรับเกมนั้น

ระดับเดมิพันคอืมูลค่าเดมิพันรวมหารดว้ย 50

รางวัลจากแถวจ่ายคูณดว้ยระดับเดมิพันในปัจจุบันของเกมที่ชนะ

รางวัลจากแถวจ่ายท้ังหมดจะเกดิขึ้นจากซา้ยไปขวาบนวงลอ้ที่ตดิกัน

โดยเร ิ่มตน้ที่วงลอ้ซา้ยสุด

จะจ่ายเฉพาะการชนะสูงสุดต่อแถวที่เล่นเท่านั้น

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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จะจ่ายเพียงหนึ่งการชนะต่อแถวที่เล่นเท่านั้น

ไวลด ์

 = CRYSTAL BALL

 = CRYSTAL BALL LOCK

 = WIZARD LOCKED

 = WIZARD BALL LOCKED

WIZARD เป็นไวลดแ์ละแทนที่สัญลักษณ์ท้ังหมด ยกเวน้ CRYSTAL BALL, CRYSTAL BALL

LOCK, WIZARD LOCKED และ WIZARD BALL LOCKED เพ่ือสรา้งชดุผสมที่มรีางวัล

ท้ังหมดจะจ่ายใหก้ับชดุผสมที่มรีางวัลบนแถวจ่ายที่เล่นอยู่

โบนสัฟรสีปิน

CRYSTAL BALL หรือ CRYSTAL BALL LOCK 5 ตัวที่ปรากฏในตําแหน่งใด ๆ

บนวงลอ้ที่ตดิกันที่เร ิ่มตน้ดว้ยวงลอ้ซา้ยสุดมอบ 5 ฟรีสปิน

CRYSTAL BALL หรือ CRYSTAL BALL LOCK

เพิ่มเตมิแต่ละตัวที่ปรากฏบนวงลอ้ที่ตดิกันซึ่งเร ิ่มตน้ดว้ยวงลอ้ซา้ยสุดมอบ 5 ฟรีสปิน สูงสุดถงึ 80

ฟรีสปิน

ระหว่างฟรีสปิน CRYSTAL BALL LOCK ที่กระตุน้แต่ละตัวจะแทนที่ดว้ย WIZARD LOCKED

ระหว่างฟรีสปิน WIZARD LOCKED เป็นไวลดแ์ละแทนที่สัญลักษณ์ท้ังหมด ยกเวน้ CRYSTAL

BALL, CRYSTAL BALL LOCK และ WIZARD BALL LOCKED เพ่ือสรา้งชดุผสมที่มรีางวัล

WIZARD LOCKED ยังคงล็อกอยู่ระหว่างท้ังชว่งโบนัสฟรีสปิน

และครอบคลุมสัญลักษณ์บนวงลอ้ที่จะปรากฏตามปกติ

• 

Wizard Riches ver 1.0.0 กฎของเกม

3 / 7



หาก CRYSTAL BALL หรือ CRYSTAL BALL LOCK ปรากฏบนตําแหน่งวงลอ้เดยีวกันเป็น

WIZARD LOCK ที่ถูกล็อก WIZARD LOCK นั้นจะถูกแทนที่รูปภาพดว้ย WIZARD BALL

LOCKED ซึ่งทําหนา้ที่เป็นท้ังสัญลักษณ์ไวลดแ์ละการกระตุน้โบนัสตามที่เก ี่ยวขอ้ง

WIZARD LOCK ที่เพิ่มใด ๆ ยังคงล็อกอยู่สําหรับท้ังชว่งโบนัสฟรีสปิน

ฟรีสปินเล่นโดยใชแ้ถวและระดับเดมิพันเดยีวกันกับเกมหลักที่กระตุน้

CRYSTAL BALL หรือ CRYSTAL BALL LOCK 5 ตัวที่ปรากฏในตําแหน่งใด ๆ

บนวงลอ้ที่ตดิกันที่เร ิ่มตน้ดว้ยวงลอ้ซา้ยสุดมอบ 5 ฟรีสปินเพิ่มเตมิ

CRYSTAL BALL หรือ CRYSTAL BALL LOCK

เพิ่มเตมิแต่ละตัวที่ปรากฏบนวงลอ้ที่ตดิกันซึ่งเร ิ่มตน้ดว้ยวงลอ้ซา้ยสุดมอบ 5 ฟรีสปิน สูงสุดถงึ 80

ฟรีสปินเพิ่มเตมิ

ฟรีสปินเล่นโดยใชช้ดุวงลอ้ที่แตกต่างกันกับเกมหลัก

ระหว่างฟรีสปิน ชดุวงลอ้ถูกเลอืกโดยใชก้ฎเดยีวกันกับเกมหลัก
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ฟังกช์นัของเกม

 

ปุ่มสปิน

คลกิเพ่ือเร ิ่มตน้รอบเกมโดยใชมู้ลค่าเดมิพันปัจจุบัน

 

ปุ่มสปิน (ระหว่างสปิน)

คลกิเพ่ือหยุดแอนิเมชันวงลอ้หรือแอนิเมชันการชนะใด ๆ อย่างรวดเร็ว

การทําเชน่นี้จะไม่หยุดการเล่นอัตโนมัต ิ

 

ปุ่มสปิน (เม ื่อเปิดการเล่นอัตโนมัตอิยู่)

หมายเลขจะแสดงว่าเหลอืสปินการเล่นอัตโนมัตเิท่าใด

 

ปุ่มการเล่นอัตโนมัต ิ

คลกิเพ่ือเปิดเมนูป๊อปอัพการเล่นอัตโนมัต ิ

 

ปุ่มการเล่นอัตโนมัต ิ(เม ื่อเปิดการเล่นอัตโนมัตอิยู่)

คลกิเพ่ือหยุดการเล่นอัตโนมัต ิ

 

ปุ่มขอ้มูล

คลกิเพ่ือเปิดตารางรางวัลและกฎของเกม

 

ปุ่มเมนู

คลกิเพ่ือเปิดการตั้งค่า

 

ปุ่มเสยีง

คลกิเพ่ือตั้งค่าระดับเสยีง 

€1.00   
เดมิพันรวม

คลกิ "+" หรือ "—" เพ่ือเปลี่ยนระดับเดมิพัน

€25.00
การชนะ

แสดงการชนะในปัจจุบันเป็นเหรียญ

€1,000.00
ยอดคงเหลอื

แสดงยอดคงเหลอืเป็นเหรียญ
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เมนูป๊อปอพั

การเลน่อตัโนมตั ิ

เมนูป๊อปอัพการเล่นอัตโนมัตชิว่ยใหผู้เ้ล่นสามารถเลอืกจํานวนสปินเพ่ือเล่นอัตโนมัตโิดยใชเ้ดมิพันรวมในปัจจุบัน

ในการทําเชน่นั้น ผูเ้ล่นตอ้งเปลี่ยนจํานวนของการเล่นเป็นค่าที่ตอ้งการ

ผูเ้ล่นตอ้งตั้งค่าขดีจํากัดการสูญเสยี (ตอ้งมากกว่า 0) แลว้คลกิปุ่ม เร ิ่มตน้ เพ่ือยนืยันเจตนาของตน

จากนั้นเมนูจะถูกซ่อน และผูเ้ล่นจะยอ้นกลับไปยังหนา้จอเกมหลัก

พรอ้มกับการเล่นอัตโนมัตทิี่เปิดอยู่

ผูเ้ล่นสามารถเลอืกเพ่ือตั้งค่าเงื่อนไขเพิ่มเตมิเพ่ือหยุดการเล่นอัตโนมัต ิซึ่งประกอบไปดว้ย:

- หยุดการเล่นอัตโนมัตเิม ื่อมกีารชนะเดี่ยวถงึมูลค่าที่ผูเ้ล่นกําหนด

- หยุดการเล่นอัตโนมัตหิากยอดคงเหลอืเพิ่มข ึ้นถงึจํานวนที่ผูเ้ล่นกําหนด

- หยุดการเล่นอัตโนมัตเิม ื่อเขา้ไปยังฟรีสปิน

หมายเหตุ: หากคุณถูกตัดการเชื่อมต่อระหว่างที่เล่น

การตั้งค่าการเล่นอัตโนมัตท้ัิงหมดจะกลับเป็นค่าเร ิ่มตน้เม ื่อคุณโหลดเกมอกีครั้ง

การต ั้งคา่เกม

ระดับเสยีง

คลกิเพ่ือสลับเปิด/ปิดเสยีงท้ังหมด

หนา้จอแนะนํา

คลกิเพ่ือสลับเปิด/ปิดการแสดงผลหนา้จอแนะนําเม ื่อเขา้ไปยังเกม

สเปซบารเ์พ่ือสปิน

คลกิเพ่ือสลับเปิด/ปิดความสามารถในการสปินดว้ยสเปซบาร์

สปินด่วน

คลกิเพ่ือสลับ เม ื่อเลอืก สปินวงลอ้หยุดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้

ดนตรีพ้ืนหลัง
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คลกิเพ่ือสลับเปิด/ปิดดนตรีพ้ืนหลังของเกมหลัก

ขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้บงัคบัและขอ้มูลเพิ่มเตมิ

เวลาปัจจุบนั

ไคลเอนตเ์กมแสดงเวลาในปัจจุบันตลอดเวลา

เวลาไดร้ับมาจากนาฬกิาของระบบบนคอมพวิเตอรห์รืออุปกรณ์ของผูเ้ล่น

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ

กระบวนการต่อไปนี้อาจเป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื่อนไขของเว็บไซตเ์กม

- กระบวนการของการจัดการรอบเกมที่ไม่เสร็จส ิ้น

- เวลาก่อนที่เซสชันเกมที่ไม่มคีวามเคลื่อนไหวจะส ิ้นสุดลงโดยอัตโนมัต ิ

700,000.00 คอืการชนะสูงสุดจากเกมเดี่ยว หากไดร้ับการชนะสูงสุดระหว่างการเล่นเกม

เกมจะหยุดและจะมกีารจ่ายรางวัลใหก้ารชนะสูงสุดนั้น

ในกรณีที่มกีารทํางานผดิปกตขิองฮารด์แวร/์ซอฟตแ์วรข์องการเล่นเกม

เดมิพันเกมและรางวัลที่ไดร้ับผลกระทบท้ังหมดจะถอืเป็นโมฆะ

และจะมกีารคนืเงนิเดมิพันที่ไดร้ับผลกระทบท้ังหมด
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