อีเวนตคอลแลบระหวาง “Bleach: Brave Souls”
และ BURN THE WITCH เริ่มแลว! รวมลุนรับตัว
ละครไมเหมือนใคร!

บริษท
ั KLab Inc. ผูนําดานเกมมือถือจากญี่ปุนประกาศวา “Bleach: Brave Souls” เกมแนวแอคชัน
่ 3 มิติสุดเราใจ
จะจัดงานอีเวนตคอลแลบรวมกับตัวละคร นีนี่ สแปงเคิล และ นีฮาชิ โนเอล จากซีรีย “BURN THE WITCH” ในกา
ชา และยังมีเควสทอีเวนตที่เริ่มวันนี้อีกดวย มาดูการรวมตัวระหวางซีรียเรื่องใหม “BURN THE WITCH” โดย
Tite Kubo เจาของผลงานเดียวกับ “Bleach” และ Bleach: Brave Souls!
นอกเหนือจากนี้ แคมเปญการคอลแลบกับ BURN THE WITCH จะเริ่มข้ น
ึ ตงั ้ แตวันนี้ ทุกทานสามารถเขารวมสนุก
ไดโดยผานสามกิจกรรม โดยสามารถที่จะเลือกรวมเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ไดเพื่อลุนของรางวัล ซึ่งเป็ น
สินคาออริจินอลจากคอลแลบระหวาง Brave Souls และ BURN THE WITCH ยิ่งรวมสนุกมากเทาใด ยิ่งมีโอกาส
ลุนรับของรางวัลมากข้ น
ึ เทานัน
้ !
แคมเปญคอลแลบ BURN THE WITCH เริ่มแลววันนี้ !
ตัง้ แตวันนี้วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สองแมมดจากซีรียแอคชัน
่ แนวแฟนตาซี BURN THE WITCH นีนี่ สแปงเคิล
และ นีฮาชี โนแอล จะมาปรากฏตัวในแคมเปญคอลแลบ “BURN THE WITCH” ซึ่งเป็ นมังงะเรื่องลาสุดของ Tite
Kubo ที่ไดตีพิมพในนิตยสารรายสัปดาห Shonen Jump ตัง้ แตเดือนสิงหาคม 2563 และตอมาไดถูกสรางเป็ นภาพ

ยนตรอนิเมะที่ทุกคนตงั ้ ตารอกันมาอยางยาวนาน ซ่ งึ ไดเขาฉายแลวในวันศุกรที่ 2 ตุลาคมที่ผานมา
เชิญมาพบกับตัวละครที่นาต่ น
ื ใจและโลกของ BURN THE WITCH ไดในระหวางอีเวนตคอลแลบ Brave Souls นี้
แคมเปญคอลแลบ BURN THE WITCH
การคอลแลบกาชารวมกับ BURN THE WITCH Pipers
ระยะเวลากิจกรรม: วันศุกรที่ 16 ตุลาคม จนถึงวันเสารที่ 31 ตุลาคม (เวลาญี่ปุน)
กาชาคอลแลบซ่ งึ มีตัวละคร นีนี่ สแปงเคิล และ นีฮาชิ โนแอล ไดเริ่มข้ น
ึ แลว !
หมุนกาชาตอเนื่อง 10 ครัง้ เพื่อลุนรับตัวละคร BURN THE WITCH Pipers ซึ่งอัตราการออกตัวละคร 5★ในแตละ
step จะแตกตางกันไป นอกเหนือจากนี้ทุก Step จะมีไอเท็มโบนัสและจะการันตีตัวละคร 5★ 1 ตัวทุก ๆ 5 Step
จนถึง Step 30 ! ในกาชาคอลแลบ BURN THE WITCH Pipers 5★ นี้ ผูเลนจะมีโอกาสไดรับตัวละครพิเศษอยูที่
6% พรอมกับรับจิตเสริมพลัง 3★ ฟรี
กิจกรรม BURN THE WITCH: The Beginning
ระยะเวลากิจกรรม: วันศุกรที่ 16 ตุลาคม ถึงเสารที่ 31 ตุลาคม 2563 (เวลาญี่ปุน)
เควสทอีเวนต BURN THE WITCH: The Beginning มาแลว! มาสนุกกับเรื่องราว One-shot ของ BURN THE
WITCH ที่ไดรับการตีพิมพในนิตยสาร Weekly Shonen Jump เลมที่ 33 ในปี 2561
ยิ่งไปกวานัน
้  ผูเลนมีโอกาสลุนรับตัวละครปุจิทามะโอซุชิจัง สัตวประจําตัวแมมดแสนนารักที่ปรากฏใน BURN THE
WITCH เป็ นของรางวัลจากอีเวนต สะสมไอเทมสําหรับฝึกฝนจากรางวัลแตมสะสมอีเวนตและรางวัลจากการสุมแลว
เดินทางไปพรอมกับโอซุชิจังกันเถอะ!
ภายในเกมจะมีโบนัสจากการล็อคอินและซ้ อ
ื แพ็กเกจพิเศษ ผูเลนสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากประกาศในเกม !
*ขอเรียนใหทราบวารายละเอียดการรวมสนุกอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหน า
*รายละเอียดแคมเปญสามารถเช็คไดจากประกาศในแอปพลิเคชัน
่
ลุนรับของที่ระลึกจากคอลแลบ Brave Souls x BURN THE WITCH !
เพื่อเป็ นการฉลองการคอลแลบ Brave Souls x BURN THE WITCH จะมีแคมเปญพิเศษเริ่มตงั ้ แตวันนี้วันศุกรที่
16 ตุลาคม 2563
์ ุนรับของรางวัล!
ไมวาจะเลือกรวมสนุกกับกิจกรรมที่ #1, #2 หรือ #3 ก็ไดสิทธิล

์ ุนรับของที่ระลึกจาก Brave Souls x BURN THE WITCH มากข้ น
ยิ่งสมัครมากก็ยิ่งมีสิทธิล
ึ !
ลุนรับของที่ระลึกจากคอลแลบ Brave Souls x BURN THE WITCH รวมทงั ้ หมด 150 รางวัล!
ยิ่งเขารวมกิจกรรมบอยก็ยิ่งมีโอกาสลุนรับรางวัลสินคาจากคอลแลบ Brave Souls x BURN THE WITCH ตรวจ
สอบเวลาเขารวมกิจกรรมในระยะเวลาที่กําหนดและมาดูกันวาคอลแลบ Brave Souls x BURN THE WITCH
เตรียมอะไรไวผูเลนบาง!
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเขารวมกิจกรรม สามารถเขาไปดูในเว็บไซตพิเศษ Bleach: Brave Souls x
BURN THE WITCH ได
กิจกรรมคอลแลบ BURN THE WITCH
ระยะเวลากิจกรรม:
ตัง้ แตวันศุกรที่ 16 ถึง วันศุกรที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาญี่ปุน)
เว็บไซตทางการของการคอลแลบ:
https://www.bleach-bravesouls.com/th/campaign/btw/
ขอมูลของรางวัล:
・กระเป าผาคอลแลบ BTW 50 รางวัล
・เซ็ตที่รองแกวอะคริลิคคอลแลบ BTW มี 2 แบบ 100 รางวัล
#1 กิจกรรม Follow & Retweet
รวมสนุกโดย Retweet ทวีตที่กําหนดไวใน Twitter ทางการของ Brave Souls!
วิธีรวมสนุก
Follow Twitter ทางการภาษาอังกฤษของ “Bleach: Brave Souls” (@Bleachbrs_en)
Retweet ทวีตที่กําหนด
#2 กิจกรรมเลือกระหวาง “#Ninny หรือ #Noel”!
ระหวางนีนี่และโนเอล คุณชอบใคร?
โพสตโดยติดแฮชแท็กตัวละครที่คุณช่ น
ื ชอบกันเถอะ!
วิธีรวมสนุก
1. Follow Twitter ทางการภาษาอังกฤษของ “Bleach: Brave Souls” (@Bleachbrs_en)
หรือ Follow Instagram ทางการของ Brave Souls (@bleachbravesouls_official)

2. ทวีตโดยติดแฮชแท็กที่กําหนดคือ #Ninny หรือ #Noel !
#3 ทวีตผลกาชาและติด #SummonsResults!
รวมกิจกรรมโพสตรูปผลสุม “กาชารวมกับ BURN THE WITCH Pipers” ของคุณพรอมติดแฮชแท็ก
#SummonsResults !
วิธีรวมสนุก
1. Follow Twitter ทางการภาษาอังกฤษของ “Bleach: Brave Souls” (@Bleachbrs_en)
หรือ Follow Instagram ทางการของ Brave Souls (@bleachbravesouls_official)
2. ทวีตโดยติดแฮชแท็กที่กําหนดคือ #SummonsResults !
*ขอเรียนใหทราบวารายละเอียดการรวมสนุกอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหน า
*รายละเอียดแคมเปญสามารถเช็คไดจากประกาศในแอปพลิเคชัน
่
เกี่ยวกับ BURN THE WITCH
ซีรียมังงะเรื่องลาสุดจาก Tite Kubo ผูแตง Bleach เทพมรณะ เรื่องราวเกิดข้ น
ึ ใน หรือ Reverse London หรือโลก
ลึกลับที่อยูเบื้องหลังของลอนดอน พบกับแมมดสองคนช่ อ
ื วาโนเอลและนีนี่ ตอสูกับมังกรในเมืองแฟนตาซี มังง
ะเรื่องนี้ ตีพิมพ ในนิตยสารรายสัปดาห Weekly Shonen Jump ตัง้ แตหน ารอนปี 2020 และถูกนํามาสรางเป็ นภาพ
ยนตรอนิเมะครัง้ แรกในฤดูใบไมรวงปี 2020 โปรเจคยิ่งใหญนี้ไดเริ่มในปี 2020 และไดรับความนิยมอยางมากในหมู
แฟน ๆ การตูนและอนิเมะ
เกี่ยวกับ Bleach
เกมนี้มาจากมังงะแนวตอสูช่ อ
ื ดังของญี่ปุนเรื่อง “Bleach เทพมรณะ” ตีพิมพในนิตยสาร “Shonen Jump ราย
สัปดาห” โดยสํานักพิมพชูเอยฉะมายาวนานจนถึงเลมที่ 38 ประจําปี  2016 ตัง้ แตเริ่มตีพิมพในปี 2001 ก็กลายเป็ น
ที่จับตามองจากแฟนๆ มีหนังสือการตูนรวมเลมทงั ้ หมด 74 เลมและมียอดขายทงั ้ ซีรี่ยทว
ั ่ โลกแลวกวา 120 ลานเลม
สําหรับทีวีอนิเมชน
ั ่ ไดออกอากาศตงั ้ แตปี 2004 จนถึงเดือนมีนาคม 2012 และมีภาพยนตรออกฉายแลวรวมทงั ้ หมด
4 ภาค นอกจากนี้ในปี 2020 ก็ไดครบรอบ 20 ปี สําหรับซีรี่ยนี้ และกําลังมี “โปรเจ็กต BLEACH 20th
Anniversary” ดวย เป็ นมังงะที่ไดรับความนิยมสูงทงั ้ ในญี่ปุนและตางประเทศ และกําลังคงความนิยมนี้อยางตอ
เนื่อง
รายละเอียดเกม Bleach: Brave Souls
ชื่อเกม: Bleach: Brave Souls
ระบบปฏิบัติการที่รองรับในมือถือ: Android™ 4.1+, iOS 9.0+

*อาจมีบางอุปกรณที่ไมรองรับแมจะตรงตามเกณฑขางตน
ระบบที่ตองการสําหรับเวอรชัน
PC (Steam): Windows 8/Windows 8.1/ Windows 10 (64bit เทานัน
้ ทุกระบบ)
ระบบที่ตองการสําหรับเวอรชัน
PC (BlueStacks): Windows 7 ขึ้นไป (รองรับทงั ้ 32bit/64bit)
*ไมสามารถรองรับ Mac/Linux
*อาจมีบางกรณีที่ใชงานไมไดแมเงื่อนไขจะตรงตามเกณฑขางตน
หมวด: แอคชัน
่ 3D
วันที่เปิ ดใหบริการ: 23 กรกฎาคม 2015
ราคา: เลนฟรี (มีระบบซ้ อ
ื ไอเทมในเกม)
เว็บไซตทางการ: https://www.bleach-bravesouls.com/th/
Twitter ทางการ : @bleachbrs_en
Facebook ทางการ: https://www.facebook.com/BleachBSAth/
Instagram ทางการ: @bleachbravesouls_official
เครื่องหมายการคา: © Tite Kubo/Shueisha, TV TOKYO, dentsu, Pierrot
© KLabGames
ดาวนโหลดไดแลวที่นี่!
https://itunes.apple.com/app/id1003168863
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klab.bleach
https://store.steampowered.com/app/1201240/BLEACH_Brave_Souls
*Apple และโลโกของ Apple คือเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ น
ื ๆ
App Store คือเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.
*Android, Google Play และโลโก Google Play คือเครื่องหมายการคาของ Google LLC
*©2020 Valve Corporation Steam และโลโก Steam เป็ นเครื่องหมายการคา และ/หรือ เป็ นเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ Valve Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอ่ น
ื
*ชื่อบริษท
ั  สินคาและบริการตางๆ เป็ นเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวตามที่แตละบริษท
ั
กําหนดไว
เกี่ยวกับ KLab
KLab เป็ นผูผลิตเกมมือถือออนไลนชน
ั ้ นํา กอตงั ้ ในปีพ.ศ. 2545 สํานักงานใหญตงั ้ อยูที่โตเกียว อยูในกระดานที่หนึ่ง
ของตลาดหลักทรัพยโตเกียว KLab ยังถูกจัดอยูในหนึ่งใน 52 ผูผลิตเกมชน
ั ้ นําจากทว
ั ่ โลกตงั ้ แตปีพ.ศ. 2555 บริษท
ั

มุงผลิตเกมที่ทงั ้ สดใหม และมีคุณภาพออกมาเรื่อย ๆ ทําใหเติบโตไดอยางรวดเร็ว และสามารถขยายสาขาออกนอก
ประเทศญี่ปุนที่เซี่ยงไฮได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม สามารอานตอไดที่ลงิ้ ก: http://www.klab.com/jp/english/.
หากมีขอสงสัย สามารถติดตอเราไดที่:
KLab Inc. Public Relations
TEL：03-5771-1326 / E-MAIL：pr@klab.com

