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คำอธิบายเกม
Wizard Riches เป็ นสล็อ ตขนาด 5x4 พร ้อมกับ 50 แนวจ่ายคงที่ ซ่งึ มีกองสัญลัก ษณ์
และฟรีสปิ นและไวลด์ล็อก
รางวัลคำนวณจากรางวัลในตารางรางวัลและระดับเดิมพัน
RTP 88.17%, 96.32%

กฎของเกม
• เดิมพันกำหนดโดยใชตั้ วช้เี ดิมพันรวม
• การเล่นอัตโนมัต ิ จะเล่นเกมโดยอัตโนมัตต
ิ ามจำนวนรอบที่เลือ ก
้
• มี 13 ชุดวงล ้อที่ใชระหว่
างเกมหลัก : 1 ชุดมีก ารกำหนดค่าแบบมาตรฐาน และอีก 12
ชุดทางเลือกที่ต่างกัน
โดยแต่ละชุดมีก องของสัญลัก ษณ์ท่อ
ี ยู่ตด
ิ กันบนวงล ้อที่เกี่ยวข ้องของตน
ั ลัก ษณ์ก องเฉพาะ:
แต่ละชุดทางเลือ กมีสญ

้
• หนึ่งชุดวงล ้อทางเลือ กที่ใชงานจะถู
ก เลือ กโดยการสุ่มก่อนหน ้าแต่ละเกมหลัก
และสำหรับแต่ละวงล ้อ ชุดการกำหนดค่ามาตรฐาน
้
หรือ ชุดทางเลือ กที่ใชงานจะถู
ก เลือ กโดยการสุ่มเพื่อ ใชส้ ำหรับเกมนั้น
• ระดับเดิมพันคือ มูลค่าเดิมพันรวมหารด ้วย 50
• รางวัลจากแถวจ่ายคูณด ้วยระดับเดิมพันในปั จจุบันของเกมที่ชนะ
้
• รางวัลจากแถวจ่ายทั้งหมดจะเกิดขึ้นจากซายไปขวาบนวงล
้อที่ตด
ิ กัน
้ ด
โดยเริ่มต ้นที่วงล ้อซายสุ
• จะจ่ายเฉพาะการชนะสูงสุดต่อ แถวที่เล่นเท่านั้น
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• จะจ่ายเพียงหนึ่งการชนะต่อแถวที่เล่นเท่านั้น

ไวลด ์
= CRYSTAL BALL

= CRYSTAL BALL LOCK

= WIZARD LOCKED

= WIZARD BALL LOCKED
WIZARD เป็ นไวลด์และแทนที่ส ัญลัก ษณ์ทั้งหมด ยกเว ้น CRYSTAL BALL, CRYSTAL BALL
LOCK, WIZARD LOCKED และ WIZARD BALL LOCKED เพื่อสร ้างชุดผสมที่มรี างวัล
ทั้งหมดจะจ่ายให ้กับชุดผสมที่มรี างวัลบนแถวจ่ายที่เล่นอยู่

โบน ัสฟรส
ี ปิ น
CRYSTAL BALL หรือ CRYSTAL BALL LOCK 5 ตัวที่ปรากฏในตำแหน่งใด ๆ
้ ดมอบ 5 ฟรีสปิ น
บนวงล ้อที่ตด
ิ กันที่เริ่มต ้นด ้วยวงล ้อซายสุ
CRYSTAL BALL หรือ CRYSTAL BALL LOCK
้ ดมอบ 5 ฟรีสปิ น สูงสุดถึง 80
เพิ่มเติมแต่ละตัวที่ปรากฏบนวงล ้อที่ตด
ิ กันซ่งึ เริ่มต ้นด ้วยวงล ้อซายสุ
ฟรีสปิ น
ระหว่างฟรีสปิ น CRYSTAL BALL LOCK ที่กระตุ ้นแต่ละตัวจะแทนที่ด ้วย WIZARD LOCKED
ระหว่างฟรีสปิ น WIZARD LOCKED เป็ นไวลด์และแทนที่ส ัญลัก ษณ์ทั้งหมด ยกเว ้น CRYSTAL
BALL, CRYSTAL BALL LOCK และ WIZARD BALL LOCKED เพื่อสร ้างชุดผสมที่มรี างวัล
WIZARD LOCKED ยังคงล็อ กอยู่ระหว่างทั้งชว่ งโบนัสฟรีสปิ น
ั ลัก ษณ์บนวงล ้อที่จะปรากฏตามปกติ
และครอบคลุมสญ
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หาก CRYSTAL BALL หรือ CRYSTAL BALL LOCK ปรากฏบนตำแหน่งวงล ้อเดียวกันเป็ น
WIZARD LOCK ที่ถูกล็อ ก WIZARD LOCK นั้นจะถูกแทนที่รูปภาพด ้วย WIZARD BALL
LOCKED ซ่งึ ทำหน ้าที่เป็ นทั้งสัญลัก ษณ์ไวลด์และการกระตุ ้นโบนัสตามที่เกี่ยวข ้อง
WIZARD LOCK ที่เพิ่มใด ๆ ยังคงล็อ กอยู่ส ำหรับทั้งชว่ งโบนัสฟรีสปิ น
้
ฟรีสปิ นเล่นโดยใชแถวและระดั
บเดิมพันเดียวกันกับเกมหลักที่ก ระตุ ้น
CRYSTAL BALL หรือ CRYSTAL BALL LOCK 5 ตัวที่ปรากฏในตำแหน่งใด ๆ
้ ดมอบ 5 ฟรีสปิ นเพิ่มเติม
บนวงล ้อที่ตด
ิ กันที่เริ่มต ้นด ้วยวงล ้อซายสุ
CRYSTAL BALL หรือ CRYSTAL BALL LOCK
้ ดมอบ 5 ฟรีสปิ น สูงสุดถึง 80
เพิ่มเติมแต่ละตัวที่ปรากฏบนวงล ้อที่ตด
ิ กันซ่งึ เริ่มต ้นด ้วยวงล ้อซายสุ
ฟรีสปิ นเพิ่มเติม
ฟรีสปิ นเล่นโดยใชชุ้ ดวงล ้อที่แตกต่างกันกับเกมหลัก
้
ระหว่างฟรีสปิ น ชุดวงล ้อถูก เลือ กโดยใชกฎเดี
ยวกันกับเกมหลัก
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ั
ฟังก์ชนของเกม
ปุ่ มสปิ น
คลิกเพื่อ เริ่มต ้นรอบเกมโดยใชมู้ ลค่าเดิมพันปั จจุบัน
ปุ่ มสปิ น (ระหว่างสปิ น)
ั วงล ้อหรือแอนิเมชันการชนะใด ๆ อย่างรวดเร็ว
คลิกเพื่อ หยุดแอนิเมชน
่ นี้จะไม่หยุดการเล่นอัตโนมัต ิ
การทำเชน
ปุ่ มสปิ น (เมื่อ เปิ ดการเล่นอัตโนมัตอ
ิ ยู่)
หมายเลขจะแสดงว่าเหลือสปิ นการเล่นอัตโนมัตเิ ท่าใด
ปุ่ มการเล่นอัตโนมัต ิ
คลิกเพื่อ เปิ ดเมนูป๊อปอัพการเล่นอัตโนมัต ิ
ปุ่ มการเล่นอัตโนมัต ิ (เมื่อเปิ ดการเล่นอัตโนมัตอ
ิ ยู่)
คลิกเพื่อ หยุดการเล่นอัตโนมัต ิ
ปุ่ มข ้อมูล
คลิกเพื่อ เปิ ดตารางรางวัลและกฎของเกม
ปุ่ มเมนู
คลิกเพื่อ เปิ ดการตั้งค่า
ี ง
ปุ่ มเสย
ี ง
คลิกเพื่อ ตั้งค่าระดับเสย
€1.00
€25.00
€1,000.00

เดิมพันรวม
คลิก "+" หรือ "—" เพื่อ เปลี่ยนระดับเดิมพัน
การชนะ
แสดงการชนะในปั จจุบันเป็ นเหรียญ
ยอดคงเหลือ
แสดงยอดคงเหลือ เป็ นเหรียญ
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เมนูป๊อปอ ัพ
การเล่นอ ัตโนม ัต ิ

้ มพันรวมในปั จจุบัน
เมนูป๊อปอัพการเล่นอัตโนมัตช
ิ ว่ ยให ้ผู ้เล่นสามารถเลือกจำนวนสปิ นเพื่อเล่นอัตโนมัตโิ ดยใชเดิ
่ นั้น ผู ้เล่นต ้องเปลี่ยนจำนวนของการเล่นเป็ นค่าที่ต ้องการ
ในการทำเชน
ี (ต ้องมากกว่า 0) แล ้วคลิก ปุ่ ม เริ่มต ้น เพื่อยืนยันเจตนาของตน
ผู ้เล่นต ้องตั้งค่าขีดจำกัดการสูญเสย
่ น และผู ้เล่นจะย ้อนกลับไปยังหน ้าจอเกมหลัก
จากนั้นเมนูจะถูก ซอ
พร ้อมกับการเล่นอัตโนมัตท
ิ ่เี ปิ ดอยู่
ผู ้เล่นสามารถเลือ กเพื่อ ตั้งค่าเงื่อ นไขเพิ่มเติมเพื่อ หยุดการเล่นอัตโนมัต ิ ซ่งึ ประกอบไปด ้วย:
- หยุดการเล่นอัตโนมัตเิ มื่อมีก ารชนะเดี่ยวถึงมูลค่าที่ผู ้เล่นกำหนด
- หยุดการเล่นอัตโนมัตห
ิ ากยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้นถึงจำนวนที่ผู ้เล่นกำหนด
- หยุดการเล่นอัตโนมัตเิ มื่อเข ้าไปยังฟรีสปิ น
ื มต่อ ระหว่างที่เล่น
หมายเหตุ: หากคุณถูก ตัดการเช่อ
การตั้งค่าการเล่นอัตโนมัตท
ิ ั้งหมดจะกลับเป็ นค่าเริ่มต ้นเมื่อ คุณโหลดเกมอีกครั้ง

การตงั้ ค่าเกม
ี ง
ระดับเสย
ี งทั้งหมด
คลิกเพื่อสลับเปิ ด/ปิ ดเสย
หน ้าจอแนะนำ
คลิกเพื่อสลับเปิ ด/ปิ ดการแสดงผลหน ้าจอแนะนำเมื่อ เข ้าไปยังเกม
สเปซบาร์เพื่อสปิ น
คลิกเพื่อสลับเปิ ด/ปิ ดความสามารถในการสปิ นด ้วยสเปซบาร์
สปิ นด่วน
คลิกเพื่อสลับ เมื่อ เลือ ก สปิ นวงล ้อหยุดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได ้
ดนตรีพื้นหลัง
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คลิกเพื่อสลับเปิ ด/ปิ ดดนตรีพื้นหลังของเกมหลัก

ข้อมูลเกี่ยวก ับข้อบ ังค ับและข้อมูลเพิ่มเตม
ิ
เวลาปัจจุบ ัน
ไคลเอนต์เกมแสดงเวลาในปั จจุบันตลอดเวลา
ิ าของระบบบนคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์ของผู ้เล่น
เวลาได ้รับมาจากนาฬก

ข้อมูลเพิ่มเต ิม
กระบวนการต่อ ไปนี้อาจเป็ นไปตามข ้อกำหนดและเงื่อ นไขของเว็บไซต์เกม
ิ
- กระบวนการของการจัดการรอบเกมที่ไม่เสร็จส ้น
ิ สุดลงโดยอัตโนมัต ิ
- เวลาก่อ นที่เซสชันเกมที่ไม่มค
ี วามเคลื่อ นไหวจะส้น
700,000.00 คือ การชนะสูงสุดจากเกมเดี่ยว หากได ้รับการชนะสูงสุดระหว่างการเล่นเกม
เกมจะหยุดและจะมีก ารจ่ายรางวัลให ้การชนะสูงสุดนั้น
ในกรณีท่ม
ี ก
ี ารทำงานผิดปกติของฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ของการเล่นเกม
เดิมพันเกมและรางวัลที่ได ้รับผลกระทบทั้งหมดจะถือ เป็ นโมฆะ
และจะมีการคืนเงินเดิมพันที่ได ้รับผลกระทบทั้งหมด
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