เรี ยน สื่ อมวลชนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

14 กรกฎาคม 2559
GREE, Inc.
BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

แอพพลิเคชั่นเกมสำหรับสมำร์ ทโฟนจำกกำร์ ตูนเรื่อง “NARUTO SHIPPUDEN”

“NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Blazing”

เริ่ มเปิ ดให้ บริ กำรดำวน์ โหลดวันที่ 14 ก.ค. นี้ในประเทศญี่ปุ่น และทั่วโลกสำมำรถดำวน์ โหลดได้ ต้ ังแต่ ฤดูร้อนเป็ นต้ นไป!
～ครั้งแรกของกำรเปิ ดตัวแอพพลิเคชั่นเกมจำก “NARUTO: Ultimate Ninja” ซีรีส์เกมคอนโซลยอดนิยม～
บริ ษทั GREE, Inc. (สาขาใหญ่ : เขตมินาโตะ โตเกียว, ประธานบริ หาร :โยชิคะซุ ทานะกะ) ร่ วมกับบริ ษทั BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
(สาขาใหญ่ :เขตมินาโตะ โตเกียว, ประธานและผูแ้ ทนกรรมการ : ซาโตชิ โอชิตะ) พร้อมนาแอพพลิเคชัน่ เกมสาหรับสมาร์ทโฟน “NARUTO
SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Blazing” จากการ์ตูนเรื่ อง “NARUTO SHIPPUDEN” เข้าสู่ App Store และ Google PlayTM เป็ นครั้งแรก
ซึ่งจะเริ่ มให้ดาวน์โหลดภายในประเทศญี่ปนได้
ุ่ ต้ งั แต่วนั ที่ 14 กรกฎาคมนี้ และมีกาหนดเปิ ดให้ดาวน์โหลดได้ทวั่ โลกตั้งแต่ฤดูร้อนเป็ นต้นไป
โดยบริ ษทั GREE, Inc. จะดูแลการบริ การดาวน์โหลดภายในประเทศญี่ปนุ่ และบริ ษทั BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
จะดูแลเรื่ องการบริ หารจัดการ วางแผน และพัฒนาคอนเทนต์ รวมทั้งการให้บริ การดาวน์โหลดในต่างประเทศ
■ ครั้งแรกของกำรเปิ ดตัวแอพพลิเคชั่นเกมจำก “NARUTO: Ultimate Ninja” ซึ่งเป็ นซีรีส์เกมคอนโซลยอดนิยม!
เวอร์ ชั่ น นี้ เป็ นแอพพลิ เ คชั่น เกมส าหรั บ สมาร์ ท โฟนครั้ งแรกของ “NARUTO: Ultimate Ninja” ซึ่ งเป็ นซี รี ส์ เ กม คอนโซล ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มเป็ นอย่ า งมาก
และมี ยอดข ายรวมทั้ งห มดมากกว่ า 15
ล้ า นแผ่ น มี ก าหนดเ ริ่ มเ ปิ ดให้ บริ การดาวน์ โ หล ดภายในประเทศญี่ ปุ่ นวั น ที่ 14
กรกฎาคม นี้
และทัว่ โลกสามารถดาวน์โหลดได้ต้ งั แต่ฤดูร้อนเป็ นต้นไปเพื่อเป็ นการส่งมอบความสนุกให้ผเู ้ ล่นได้เพลิดเพลินไปกับ “NARUTO SHIPPUDEN” ร่ วมกันได้ทวั่ โลก

■ “กำรต่ อสู้ รูปแบบ Ninja” สั มผัสประสบกำรณ์ ใหม่ ที่คุณจะได้สนุกไปกับกำรต่ อสู้ ด้วยกลยุทธ์ แบบมัลติเพลเยอร์ ซึ่งรองรับผู้เล่นสู งสุ ดถึง 3 คน
ในเวอร์ชนั่ นี้ คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับวิธีการเล่นรู ปแบบใหม่สาหรับสมาร์ ทโฟนที่มีการแทรกฉากการต่อสู ้ของตัวละครจากซีรีส์เกม “NARUTO: Ultimate
Ninja”ที่ทุกท่านคุน้ เคย
นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการเชื่อมต่อออนไลน์ร่วมกับผูเ้ ล่นท่านอื่นแล้วยังสามารถเพิ่มอรรถรสความสนุ กโดยการรวบรวมแนวร่ วมได้สูงสุดถึง 3
คนเพื่อท้าแข่งกับศัตรู และสนุกกับการต่อสู้อย่างมีช้ นั เชิงซึ่งใช้กลยุทธ์ตามตัวละครที่เลือกมาได้ดง่ั ใจ

【รายละเอียดของเกม】
ชื่อแอปพลิเคชัน่

“NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Blazing”

ประเภท

การต่อสู ้รูปแบบ Ninja

ค่าบริ การ

ดาวน์โหลดฟรี
บางไอเทมมีค่าใช้จ่าย

สามารถดาวน์โหลดได้จาก

App Store และ Google Play

ภาษา
ที่รองรับ

ภาษาญี่ปน,
ุ่ ภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาที่เริ่ มให้บ ในประเทศญี่ปนุ่ : 14 กรกฎาคม 2559
ริ การดาวน์โหลด ต่างประเทศ : ฤดูร้อนปี 2559
http://naruto-blazing.net/ (ในประเทศญี่ปน)
ุ่
URL เว็บไซต์หลัก http://naruto-blazing.net/en/ (ต่างประเทศ)
https://www.facebook.com/narutoblazing/ (เพจ facebook ต่างประเทศ)
ผูใ้ ห้บริ การ
ดาวน์โหลด
พื้นที่ให้บริ การ
ลิขสิ ทธิ์

ในประเทศญี่ปนุ่ : GREE, Inc.
ต่างประเทศ : BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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※ โปรดทาความเข้าใจล่วงหน้าว่าข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เป็ นข้อมูลล่าสุ ด ณ วันที่ประกาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายหลังวันที่ประกาศ
※ (C) เป็ นเครื่ องหมายลิขสิ ทธิ์ กรุ ณาระบุตวั C ลงใน ○ ด้วย
※ Apple และโลโก้ Apple เป็ นเครื่ องหมายการค้าของบริ ษท
ั Apple Inc. ซึ่ งมีการจดทะเบียนที่ประเทศอเมริ กาและนานาประเทศ ส่ วน App Store เป็ นเครื่ องหมายบริ การของ Apple Inc.
※ Google Play เป็ นเครื่ องหมายการค้าของบริ ษท
ั Google Inc.
※ หากใช้บริ การคอนเทนต์ จะต้องเสี ยค่าใช้บริ การอินเตอร์ เน็ตเพิ่มเติม

