
 

วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ 2557 
 
 

ลูกกอล์ฟคุณภาพใหม่ล่าสุดจากฮอนม่า  “ลองตดูีแล้วจะตดิใจ” 

ลูกกอลฟ์ TOUR WOLD สองรุ่นล่าสุดท่ีเนน้ทั้ง “สปิน” และ “ระยะเหิน” 

 “TW-G1” และ “TW-G1x” วางตลาดแลว้วนัน้ี 

โปร Saiki Fujita หน่ึงในทีมโปรของฮอนม่าเซ็นตส์ญัญาใชลู้กกอลฟ์น้ีในทุกการแข่งขนั 

 
 

บริษทั ฮอนม่ากอลฟ์ จาํกดั 
 

 บริษทั ฮอนม่ากอลฟ์ จาํกดั (สาํนกังานใหญ่: เลขท่ี 6 -10-1 ตึกรปปงหงิ โมริ ทาวเวอร์ชั้น 35 รบปงหงิ  
จงัหวดัโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น  โดยประธานนิชิทานิ โคจิ) ประกาศวางจาํหน่าย ลูกกอลฟ์คุณภาพรุ่น “TW-G1” และ 
“TW-G1x” ท่ีโดดเด่นทั้งเร่ือง “การสปิน” และ “ระยะเหิน” อนัน่าท่ึง ไวภ้ายใตซี้รีย ์ “TOUR WORLD”  ตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี  21 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ 2557 เป็นตน้ไป โดยจะจดัจาํหน่ายทั้งท่ี ร้านฮอนม่า กอลฟ์และร้านตวัแทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ  

ทางบริษทัไดท้าํกิจกรรมเชิงรุกอยา่งต่อเน่ืองยกตวัอยา่งเช่นในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ของปีท่ีผา่นมาไดอ้อกจาํหน่า
ยชุดไมก้อลฟ์รุ่น “HONMA TOUR WORLD” และกา้น “VIZARD” 
สาํหรับนกักอลฟ์ท่ีกระตือรือร้นตอ้งการพฒันาฝีมือของตนเองใหดี้ข้ึน นกักอลฟ์เหล่าน้ีเรียกไดว้า่เป็น “นกักอลฟ์ 
Netsuikei” หรือ “นกักอลฟ์ไฟแรง” ซ่ึง “HONMA TOUR WORLD” น้ีถูกพฒันาข้ึน 
ภายใตแ้นวคิดท่ีจะใชเ้พื่อชนะการแข่งขนัระดบัทวัร์นาเมน้ตอ์นัแสนทรหดของนกักอลฟ์อาชีพทั้งหลายนัน่เอง  
สาํหรับลูกกอลฟ์รุ่น “TW-G1” และ “TW-G1x” ท่ีจะจดัจาํหน่ายในคร้ังน้ีเป็นลูกกอลฟ์ท่ีเหมาะกบั “นกักอลฟ์ไฟแรง” 
เหล่าน้ีเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากไดร้วมเอา “ประสิทธิภาพในการสปิน” และ “ระยะเหิน” ท่ีดีไวด้ว้ยกนั 
ซ่ึงไดผ้า่นการพฒันาข้ึนมาจากการทาํแบบสอบถามความตอ้งการของโปรกอลฟ์ระดบัทวัร์นาเมน้ทแ์ละนกักอลฟ์มือสมคั
รเล่นชั้นนาํ แลว้นาํเอาความตอ้งการของนกักอลฟ์เหล่านั้นบรรจงสร้างและพฒันาลูกกอลฟ์รุ่นดงักล่าวน้ีข้ึนมา 
นอกจากนั้นยงัไดท้าํสญัญากบัโปร Saiki Fujita หน่ึงในทีมโปรกอลฟ์ 
ซ่ึงเธอจะพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งดีเยีย่มระหวา่งชุดไมก้อลฟ์รุ่น “TOUR WORLD” 
กบัลูกกอลฟ์ซีร่ียเ์ดียวกนัในการแข่งขนัจริงตั้งแต่ฤดูการแข่งขนัน้ีเป็นตน้ไป (ลูกกอลฟ์ท่ีโปร Saiki Fujita จะใช ้คือรุ่น 
TW-G1 สโลแกนสาํหรับการตลาดในคร้ังน้ีคือ “ลูกกอลฟ์คุณภาพใหม่จากฮอนม่า “ลองตีดูแลว้จะติดใจ””) 

ทางบริษทัไดพ้ฒันาลูกกอลฟ์รุ่น“TW-G1”ข้ึนมาดว้ยความตอ้งการท่ีจะรวบรวมเอา “สปิน (Spin) 
และระยะเหิน” ท่ีดีเขา้มาไวด้ว้ยกนั 
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 ลูกกอลฟ์เกิดสปินในระดบัสูงสุดไดส้าํเร็จดว้ยการนาํเอา Soft Cast 
Urethane cover มาใชร่้วมกนักบั High-resilient Ionomer cover 
ตลอดจนยงัออกแบบใหลู้กกอลฟ์มี 336 รอยบุ๋ม(dimple)  
ทาํใหลู้กกอลฟ์มีระยะเหินและกล้ิงไปไดไ้กล  นอกจากน้ียงัการนาํเอา “HPF 
mid-layer” ท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่ใส่ลงไประหวา่งคอร์ (Core) ของลูกกอลฟ์กบั 
High-resilient Ionomer เพือ่ปรับปรุงสปิน 
ใหดี้ข้ึนและใหค้วามรู้สึกท่ีนุ่มนวลข้ึนอีกระดบัหน่ึง 

สาํหรับลูกกอลฟ์รุ่น 
“TW-G1x”นั้นเป็นลูกกอลฟ์ท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อควบคุมสปิน 
ไม่ใหมี้มากจนเกินไป แต่มุ่งเนน้เร่ือง“เหินลอยไปไดต้รง” และ 
“วิถีลูกท่ีโด่งสูงและวิ่ง” แทน การท่ีมีการนาํเอา “High-resilient ionomer 
cover” มาใส่ไวร้ะหวา่ง คอร์ (Core) ของลูกกบั Outer cover 
จึงทาํใหลู้กกอลฟ์สามารถท่ีจะลดสปินไม่ใหม้ากเกินไปไดแ้มจ้ะตีเตม็วงสวิง 
เพราะฉะนั้นจึงป้องกนัไม่ใหตี้วิถีท่ีโด่งหรือสูงเกินไปจนลูกตกหยดุและไม่วิ่งแต่จะเป็นวิถีลูกท่ีโด่งสูงมีพลงัแหวกอา
กาศ ไดดี้แมว้า่จะมีลมแรง และ Cover ของลูกกอลฟ์ ทั้ง 2 รุ่นยงัใชเ้ป็น Soft Urethane Cover ท่ีโปรกอลฟ์ระดบั 
ทวัร์นาเมน้ทนิ์ยมใช ้จึงทาํใหไ้ดค้วามรู้สึกท่ีนุ่มนวลไม่วา่ท่านจะตีดว้ยไมช้นิดใดกต็าม ตั้งแต่ไมไ้ดร์เวอร์ไปจนถึง 
Putter  ดงันั้นทั้ง “TW-G1” และ “TW-G1x” จึงเป็นลูกกอลฟ์ท่ีบริษทัภูมิใจนาํเสนอต่อ “นกักอลฟ์ไฟแรง” 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของทุกท่านท่ีมีใจรักการเล่นกอลฟ์เป็นชีวิตจิตใจ  

และในปี 2557 น้ี เป็นปีท่ี 2 ของของการวางจาํหน่าย “HONMA TOUR WORLD” บริษทัไดจ้ดัลูกกอลฟ์ 
Tour World มาเสริมเพื่อเติมเตม็ ซีรียค์นรักกอลฟ์น้ีใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน กรุณาอ่านรายละเอียดสินคา้ไดใ้นหนา้ถดัไป  
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- ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์รุ่น “TW-G1” และ “TW-G1x” โดยสังเขป - 

 

(ช่ือสินคา้) “TW-G1” (รหสัสินคา้: BTQ-3401)  

  “TW-G1x” (รหสัสินคา้: BTQ-3402) 

(วนัท่ีจาํหน่าย) วนัศุกร์ท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

(สี)  ขาว 

(ประเทศท่ีผลิต) ไตห้วนั 

(โครงสร้าง) “TW-G1” 
 
  4 Pieces Soft cast urethane cover 
 
  Core :  large capacity and high core repulsion 
 
  Mid layer :  New development HPF mid layer 
 
  Mid cover:  Highly resilient ionomer mid cover 
 
  Cover :  Soft cast urethane cover 
   
  Dimple :  336 large-diameter dimple 

"TW-G1x" 

3 Pieces Soft cast urethane cover 

Core :  large capacity and high core repulsion 

Mid layer: Highly resilient ionomer inner cover 

Cover :  Soft cast urethane cover 

Dimple :  318 large-diameter dimple 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านซ้าย: “TW-G1”    ด้านขวา: “TW-G1x”



 
4

 
 

(ภาพแสดงโครงสร้าง)  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(ความเห็นของโปร Saiki Fujita) 
 
 
 
 

 

 “ลูกกอลฟ์รุ่น “TW-G1” 

สามารถท่ีจะใหลู้กเหินไปไดไ้กลและมีวิถีท่ีโด่งสูงมีพลงั 

ไม่วา่จะตีดว้ยไมก้อลฟ์เบอร์ไหนกต็าม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรู้สึกตอนท่ีตีเขา้หา (Approach) กรีน  

สปินของลูกนั้นยอดเยีย่มมาก! 

 ส่วนรุ่น TW-G1x จะทาํใหลู้กไม่ค่อยมีสปินมาก 

ตอนท่ีตอ้งตีช็อตยาว ๆ และกไ็ดร้ะยะเหินท่ีน่าสนใจเลยทีเดียว 

ดิฉนัชอบความรู้สึกของลูกตอนพตัเพราะวา่ Cover ของลูกกอลฟ์นั้นนุ่มมาก 

“TW-G1x” 

New development HPF mid layer 

Highly resilient ionomer mid cover 

Soft cast urethane cover 

“TW-G1” 
 Highly resilient ionomer inner cover 

Soft cast urethane cover 


