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Gacha studio( anime dress up download

ส.ส. พริว้พริว้พริศาวกตนาศาวดดีดริว้ที่รกทดมดวยดีดทด 05:00 เกมน้ียังมีคอลเลกชันที่ยอดเยี่ยมของสัตวเลีย้งที่ผูเลนสามารถฝกอบรมและใชในภาพตัดตอสตูดิโอของพวกเขา เวลาที่จะเลนแตงตัวนอกเหนือไปจากชุดตัวเอง Gacha Studio (อะนิเมะแตงตัว) ผูเลนสามารถมีความสนุกสนานในการปรับคุณสมบัติที่แตกตางกันของตัวละครของพวกเขาเพื่อใหดู
แตกตางกัน เมื่อผูเลนพอใจกับสไตลที่พวกเขาเลือกพวกเขาสามารถวางตัวละครของพวกเขาในสตูดิโอเพื่อสรางภาพตัดตอดาวปอปที่สนุกสนาน ทุกครัง้ที่ผูเลนไปถึงระดับถัดไปพวกเขาจะไดรับรางวัลกับสัตวเลีย้งใหมซึง่สามารถสนุกในการฝกอบรมและโตตอบดวย แมวาเกมอาจซ◌ําซากหลังจากผานไประยะหน่ึงเน้ือหาจํานวนมากที่มีอยูเพื่อใชประโยชนจากฟรี
น้ันคอนขางนาประทับใจ หลายรอยรูปแบบที่แตกตางกันใหเลือกจากForมากกวารอยสัตวเลีย้งที่จะรวบรวมและรถไฟplaguedกับปอปอัพโฆษณาเหมือนเกม variationgacha สตูดิโอ (อะนิเมะแตงตัว) สําหรับ iPhone ★ ยินดีตอนรับสู Gacha Studio ★แอพแตงตัวอะนิเมะที่ดีที่สุด! สรางตัวละครสไตลอะนิเมะของคุณเองและแตงตัวในชุดแฟชั่นที่คุณชื่นชอบ! เด็ก
ชายและเด็กหญิงสามารถเลือกจากหลายรอยชุดเสื้อทรงผมหมวกและอื่น ๆ อีกมากมาย! หลังจากออกแบบตัวละครของคุณใหปอนสตูดิโอและสรางฉากใด ๆ ที่คุณสามารถจินตนาการได! ใชทาที่คุณชื่นชอบและเพิ่มฟองขอความดวยขอความของคุณเอง! เลือกจากพื้นหลังกวารอยภาพเพื่อสรางฉากที่สมบูรณแบบ! เพื่อความสนุกสนานยิ่งขึน้รวบรวมและ gacha
สัตวเลีย้งหายากและฝกพวกเขาในเวที! เขาสูสตูดิโอกาชาวันน้ี! ไฟ, กลอง, การกระทํา!« คุณสมบัติของเกม»★ตัวละครของคุณดวยแฟชั่นอนิเมะลาสุด! ผสมและตรงกับหลายรอยของเสื้อผา, ปน, หมวกและอื่นๆที่★รูปลักษณสวนบุคคลของคุณที่ เปลี่ยนทรงผมตาปากและอื่น ๆ ★สรางฉากของคุณเองในโหมดสตูดิโอ! ใสขอความของคุณเองสําหรับตัวละครของ
คุณและเลือกจากโพสทาที่แตกตางกันมากมาย!★ รวบรวมและ Gacha มากกวา 100 สัตวเลีย้งที่จะฝกอบรมในเวที!★สามโหมดเวทีที่แตกตางกัน: อัตโนมัติ, องคประกอบและทักษะ!★ คอสเพลยเปนหนวยที่คุณชื่นชอบจาก Gacha World และ Anime Gacha!★ ฟรี 2 เลนคุณสามารถฟารมสําหรับอัญมณีไดอยางงายดาย!★ Google Play ผูนําและความสําเร็จ!★
เลนแบบออฟไลน! ไมจําเปนตองเลน Wi-Fi!« หมายเหตุ»- เกมอาจลาชาอยูเบื้องหลังบนอุปกรณเกาและอุปกรณที่มีหนาจอ 4k - โปรดรีสตารทเกมถาคุณพบความลาชาเมื่อเวลาผานไปขอบคุณสําหรับการเลน Gacha Studio! ชอบเราบน Facebook: ��องเรา &lt;br&gt; ผูพัฒนา: Lunime Description ★ ยินดีตอนรับสู Gacha Studio ★แอปแตงตัวอะนิเมะที่ดี
ที่สุด! สรางตัวละครสไตลอะนิเมะของคุณเองและแตงตัวในชุดแฟชั่นที่คุณชื่นชอบ! เด็กชายและเด็กหญิงสามารถเลือกจากหลายรอยชุดเสื้อทรงผมหมวกและอื่น ๆ อีกมากมาย! หลังจากออกแบบตัวละครของคุณใหปอนสตูดิโอและสรางฉากใด ๆ ที่คุณสามารถจินตนาการได! ใชทาที่คุณชื่นชอบและเพิ่มฟองขอความดวยขอความของคุณเอง! เลือกจากพื้นหลัง
กวารอยภาพเพื่อสรางฉากที่สมบูรณแบบ! เพื่อความสนุกสนานยิ่งขึน้รวบรวมและ gacha สัตวเลีย้งหายากและฝกพวกเขาในเวที! เขาสูสตูดิโอกาชาวันน้ี! ไฟ, กลอง, การกระทํา!« คุณสมบัติของเกม»★ตัวละครของคุณดวยแฟชั่นอนิเมะลาสุด! ผสมและตรงกับหลายรอยของเสื้อผา, ปน, หมวกและอื่นๆที่★รูปลักษณสวนบุคคลของคุณที่ เปลี่ยนทรงผมตาปากและ
อื่น ๆ ★สรางฉากของคุณเองในโหมดสตูดิโอ! ใสขอความของคุณเองสําหรับตัวละครของคุณและเลือกจากโพสทาที่แตกตางกันมากมาย!★ รวบรวมและ Gacha มากกวา 100 สัตวเลีย้งที่จะฝกอบรมในเวที!★สามโหมดเวทีที่แตกตางกัน: อัตโนมัติ, องคประกอบและทักษะ!★ คอสเพลยเปนหนวยที่คุณชื่นชอบจาก Gacha World และ Anime Gacha!★ ฟรี 2 เลน
คุณสามารถฟารมสําหรับอัญมณีไดอยางงายดาย!★ Google Play ผูนําและความสําเร็จ!★ เลนแบบออฟไลน! ไมจําเปนตองเลน Wi-Fi!« หมายเหตุ»- เกมอาจลาชาอยูเบื้องหลังบนอุปกรณเกาและอุปกรณที่มีหนาจอ 4k - โปรดรีสตารทเกมถาคุณพบความลาชาเมื่อเวลาผานไปขอบคุณสําหรับการเลน Gacha Studio! บทความรีวิวของบทความ, การโหลดบัตร
หมายเหตุ ... Gacha Studio (อะนิเมะแตงตัว) Gacha Studio จะถูกติดตัง้บนอุปกรณของคุณ Lunime โปรดเลือกอุปกรณของคุณ หากอุปกรณของคุณไมไดติดตัง้เกมใด ๆ เปนเวลานานตรวจสอบใหแนใจวาคุณลงชื่อเขาใช QooApp ดวยบัญชีเดียวกันใหอัปเดต QooApp เปนเวอรชันลาสุดและตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดการแจงเตือนแลว ตรวจไมพบอุปกรณ
ลงชื่อเขาใช QooApp ดวยบัญชีเดียวกับที่คุณใชบนอุปกรณของคุณและเปดการแจงเตือน คลิกที่น่ีหากคุณไมมี QooApp Gacha Studio (อะนิเมะแตงตัว) 2.1.2 คําอธิบาย Gacha Studio (อะนิเมะแตงตัว) (ชื่อแพคเกจ: อากาศ.com.lunime.gachastudio) ไดรับการพัฒนาโดย Lunime และรุนลาสุดของ Gacha Studio (อะนิเมะแตงตัว) 2.1.2 ไดรับการปรับปรุง
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2020 Gacha Studio (อะนิเมะแตงตัว) อยูในประเภทสบาย ๆ คุณสามารถตรวจสอบแอพทัง้หมดจากนักพัฒนาสตูดิโอ gacha (Anime Dress Up) และคนหาแอพทางเลือก 97 รายการสําหรับ Gacha Studio (อะนิเมะแตงตัว) บน Android ปจจุบันแอพน้ีฟรี แอพน้ีสามารถดาวนโหลดไดบน Android 5.0+ บน APKFab หรือ Google Play ไฟล
APK / XAPK ทัง้หมดAPKFab.comเปนของแทและปลอดภัย 100% ดวยการดาวนโหลดที่รวดเร็ว ★ยินดีตอนรับสู Gacha Studio ★แอพแตงตัวอะนิเมะที่แยที่สุด! สรางตัวละครสไตลอะนิเมะของคุณเองและแตงตัวในชุดแฟชั่นที่คุณชื่นชอบ! เด็กชายและเด็กหญิงสามารถเลือกจากหลายรอยชุดเสื้อทรงผมหมวกและอื่น ๆ อีกมากมาย! หลังจากออกแบบตัวละคร
แลว สตูดิโอและสรางฉากใด ๆ ที่คุณสามารถจินตนาการได! ใชทาที่คุณชื่นชอบและเพิ่มฟองขอความดวยขอความของคุณเอง! เลือกจากพื้นหลังกวารอยภาพเพื่อสรางฉากที่สมบูรณแบบ! เพื่อความสนุกสนานยิ่งขึน้รวบรวมและ gacha สัตวเลีย้งหายากและฝกพวกเขาในเวที! เขาสูสตูดิโอกาชาวันน้ี! ไฟ, กลอง, การกระทํา!« คุณสมบัติของเกม»★ตัวละครของ
คุณดวยแฟชั่นอนิเมะลาสุด! ผสมและตรงกับหลายรอยของเสื้อผา, ปน, หมวกและอื่นๆที่★รูปลักษณสวนบุคคลของคุณที่ เปลี่ยนทรงผมตาปากและอื่น ๆ ★สรางฉากของคุณเองในโหมดสตูดิโอ! ใสขอความของคุณเองสําหรับตัวละครของคุณและเลือกจากโพสทาที่แตกตางกันมากมาย!★ รวบรวมและ Gacha มากกวา 100 สัตวเลีย้งที่จะฝกอบรมในเวที!★สาม
โหมดเวทีที่แตกตางกัน: อัตโนมัติ, องคประกอบและทักษะ!★ คอสเพลยเปนหนวยที่คุณชื่นชอบจาก Gacha World และ Anime Gacha!★ ฟรี 2 เลนคุณสามารถฟารมสําหรับอัญมณีไดอยางงายดาย!★ Google Play ผูนําและความสําเร็จ!★ เลนแบบออฟไลน! ไมจําเปนตองเลน Wi-Fi!« หมายเหตุ»- เกมอาจลาชาอยูเบื้องหลังบนอุปกรณเกาและอุปกรณที่มีหนาจอ
4k - โปรดรีสตารทเกมถาคุณพบความลาชาเมื่อเวลาผานไปขอบคุณสําหรับการเลน Gacha Studio! ชอบเราบน Facebook: ��ว็บไซตของเรา: อานเพิ่มเติม SHA256 560d52b5be3ec1b36cea8310d315a3a9bf13330e86ea6477c8369e1bbe40c916-40c916 พอง-lunime รมชดนตรี★ ยินดีตอนรับสู Gacha Studio ★เปนสวนหน่ึงของแอปอะนิเมะแตงตัว!
สรางตัวละครสไตลอะนิเมะของคุณเองและแตงตัวในชุดแฟชั่นที่คุณชื่นชอบ! เด็กชายและเด็กหญิงสามารถเลือกจากหลายรอยชุดเสื้อทรงผมหมวกและอื่น ๆ อีกมากมาย! หลังจากออกแบบตัวละครของคุณใหปอนสตูดิโอและสรางฉากใด ๆ ที่คุณสามารถจินตนาการได! ใชทาที่คุณชื่นชอบและเพิ่มฟองขอความดวยขอความของคุณเอง! เลือกจากพื้นหลังกวา
รอยภาพเพื่อสรางฉากที่สมบูรณแบบ! เพื่อความสนุกสนานยิ่งขึน้รวบรวมและ gacha สัตวเลีย้งหายากและฝกพวกเขาในเวที! เขาสูสตูดิโอกาชาวันน้ี! ไฟ, กลอง, การกระทํา!« คุณสมบัติของเกม»★ตัวละครของคุณดวยแฟชั่นอนิเมะลาสุด! ผสมและตรงกับหลายรอยของเสื้อผา, ปน, หมวกและอื่นๆที่★รูปลักษณสวนบุคคลของคุณที่ เปลี่ยนทรงผมตาปากและอื่น ๆ
★สรางฉากของคุณเองในโหมดสตูดิโอ! ใสขอความของคุณเองสําหรับตัวละครของคุณและเลือกจากโพสทาที่แตกตางกันมากมาย!★ รวบรวมและ Gacha มากกวา 100 สัตวเลีย้งที่จะฝกอบรมในเวที!★สามโหมดเวทีที่แตกตางกัน: อัตโนมัติ, องคประกอบและทักษะ!★ คอสเพลยเปนหนวยที่คุณชื่นชอบจาก Gacha World และ Anime Gacha!★ ฟรี 2 เลนคุณ
สามารถฟารมสําหรับอัญมณีไดอยางงายดาย!★ Google Play ผูนําและความสําเร็จ!★ เลนแบบออฟไลน! ไมจําเปนตองเลน Wi-Fi!« หมายเหตุ»- เกมอาจลาชาอยูเบื้องหลังบนอุปกรณเกาและอุปกรณที่มีหนาจอ 4k - โปรดรีสตารทเกมถาคุณพบความลาชาเมื่อเวลาผานไปขอบคุณสําหรับการเลน Gacha Studio! 05:00 โปรดเขาสูระบบ QooApp ดวยบัญชี
เดียวกันบนอุปกรณของคุณและเปดใชงานการแจงเตือน qooApp อยาดาวนโหลด QooApp? คลิกที่น่ีเพื่อดาวนโหลด
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