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CLICKSCHIC
IDENTITY

พวงมาลัยไฟฟ�า EPS
พร�อมปุ�มควบคุมเคร�อ่งเสียง และ MID

หน�าจอสัมผัสขนาด 7 นิ�ว
รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto
พร�อมช�องเชื่อมต�อ USB

EXTERIOR
ชิค & คลิกกับดีไซน�ท่ีแตกต�าง

ดีไซน�สุดชิค คลิกกับสไตล�คุณ

กล�องบันทึกภาพหน�า-หลังรถ (Digital Video Recorder)
ดูได�ผ�านแอปพลิเคชัน

INTERIOR
ออกแบบสไตล�ชิค
คลิกครบทุกฟ�งก�ชัน



* ท่ีความเร็วน�อยกว�า 15 กม./ชม.
V grade

*ที่ความเร็วน�อยกว�า 15 กม./ชม.

2. FLEXIBLE LIFE
พับท่ีน่ังแถว 3 แบนราบ
ลงตัว ทั้งโดยสารและขนของ

4. FREEFORM
ท่ีน่ังแถว 2 และแถว 3 พับอิสระซ�าย-ขวา 
พับแยกอิสระ ปรับได�ทุกรูปแบบ

พับท่ีน่ังแถว 2 และแถว 3 แบนราบ 
จะเล�นของใหญ� หร�อใส�ของเยอะ ก็เอาอยู�

1. FRIENDS SPACE
ห�องโดยสาร 3 แถว 7 ท่ีน่ัง
มีพ�้นที่กว�าง ให�เพ�่อนได�เสมอ

3. FULL FUN

แสดงผลเม่ือเข�าเกียร� P/N/D*

กล�องหน�า 
ติดต้ังบร�เวณกระจังหน�า

แสดงผลเม่ือเป�ดสัญญาณ ไฟเล้ียวซ�าย/ขวา*

กล�องข�างซ�าย/ขวา 
ติดต้ังบร�เวณกระจกมองข�าง

แสดงผลเม่ือเข�าโหมดเกียร� R*

กล�องท�าย 
ติดต้ังบร�เวณประตูท�ายรถCLICK 

INNOVATIONCLICK 

INNOVATION

จอ LED ขนาด 8 นิ�ว สำหรับผู�โดยสารแถวหลัง
พร�อมระบบหมุนเว�ยนอากาศ

ระยะต่ำสุดจากพ�น้ 170 มม.
ก�าวข�น้-ลงสะดวก

พ�้นที่สัมภาระท�ายขนาดใหญ� พับ/ปรับเปลี่ยนได� 4 รูปแบบ
พับเบาะได�แบบแบนราบ (Dive-in) 

UTILITY
สนุกสุดชิค! สะดวกสบายแค�คลิก

หลากหลายไลฟ�สไตล�ชิค คลิกกับพ�น้ท่ี ท่ีลงตัว
4 SEAT ARRANGEMENTS

กล�องจ�ดท่ี

1

กล�องจ�ดท่ี

2
กล�องจ�ดท่ี

4

กล�องจ�ดท่ี

3

CHIC CLICKS
LIFESTYLE

ALL

กล�องมองภาพรอบทิศทาง
PANORAMIC VIEW MONITOR

HD (1280X720P)



มีระบบเสร�มเบรก BA

แร
งเบ

รก

เวลา

ไม�มีระบบเสร�มเบรก BA

มี HAC

ไม�มี HAC มี ABS

ไม�มี ABS

มี VSC

ไม�มี VSC

แรงเบรก

การกระจายแรงเบรก
ขณะเข�าโค�งได�อย�างเหมาะสม

การกระจายแรงเบรกในอ�ดมคติ
กรณีบรรทุกเต็มพ�กัด

การกระจายแรงเบรก
ในอ�ดมคติกรณี
ไม�มีการบรรทุก

กรณีไม�มีการบรรทุก

เพ��มแรงเบรกล�อหลัง
กรณีบรรทุกเต็มพ�กัด

แรงเบรกล�อหน�า

ไม�มี EBD

มี EBD

หน�า/หลัง

แร
งเบ

รก
ล�อ

หล
ัง

ซ�าย/ขวา

บรรทุกเต็มพ�กัด

มี DSC ไม�มี DSC

หลอดไฟ LED ความสว�างสูง

ระบบป�องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC
(Drive-Start Control) 
 ควบคุมการทำงานของเคร�่องยนต�ในกรณีที่มีการออกตัวผิดว�ธี
จากการเปล่ียนเกียร�แบบกะทันหัน

ระบบเสร�มแรงเบรก BA  
(Brake Assist)
เพ��มแรงเบรกมากข�้น เพ�่อหยุดรถ
ในระยะที่สั้นกว�าเมื่อเบรกกะทันหัน

ระบบช�วยออกตัว 
บนทางลาดชัน HAC 
(Hill-start Assist Control)
ป�องกันการไหลของรถในจังหวะ
ออกตัวบนทางลาดชัน

ระบบควบคุมการทรงตัว VSC 
(Vehicle Stability Control)
ควบคุมให�รถทรงตัวอย�างมั่นคง
แม�ในทางโค�งหร�อถนนที่เป�ยกลื่น

ระบบป�องกันล�อล็อก ABS 
(Anti-lock Braking System)
ป�องกันล�อล็อกขณะเบรกกะทันหัน
ช�วยควบคุมรถในเวลาคับขัน

ระบบกระจายแรงเบรก EBD
(Electronic Brake-force Distribution)
กระจายแรงเบรกแต�ละล�ออย�างสมดุล 
เพ�่อการควบคุมที่ดีข�้น

ระบบถุงลมเสร�มความปลอดภัย
(SRS Airbags) 3 ตำแหน�ง
ปกป�องผู�ขับข�่และผู�โดยสาร โดยช�วยลด
แรงกระแทกจากการชนได�อย�างมีประสิทธิภาพ

ระบบป�องกันการโจรกรรม
Immobilizer
ป�องกันกุญแจเลียนแบบ ไม�ให�สามารถ
สตาร�ทเคร�่องยนต�ได� เมื่อรหัสของกุญแจ
และเคร�่องยนต�ไม�ตรงกัน

กล�องมองหลัง
(Back Camera)
แสดงภาพและเส�นกะระยะในขณะถอยจอด

สัญญาณกะระยะถอยหลัง
เตือนเมื่อตรวจพบบุคคลหร�อวัตถุใกล�ตัวรถ
ในขณะถอยจอด

เกียร�อัตโนมัติ 
CVT 7 สป�ด
แรงต�อเนื่อง 
นุ�มนวลทุกสป�ด 

เคร�่องยนต� 2NR-FE
DUAL VVT-i 4 สูบ 16 วาล�ว 1.5 ลิตร 
กำลังสูงสุด 79 กิโลวัตต� (108 แรงม�า) 
ที่ 6,000 รอบต�อนาที
แรงบิดสูงสุด 140 นิวตันเมตร 
ที่ 4,200 รอบต�อนาที  

Luggage Board 
แผ�นรองพ�น้เร�ยบท�ายรถ

Chrome Door Housing
ชุดครอบท่ีจับประตูโครเมียม

(ตามรุ�นรถยนต�ที่บร�ษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากคู�มือรับประกันคุณภาพ และคู�มือการใช�งานรถยนต�) 

Side Visor
แผงบังแดดข�าง

Cargo Net
ตาข�ายเก็บของท�ายรถ

LED Map Lamp 
หลอดไฟส�องแผนท่ีแบบ LED

ACCESSORIES
อ�ปกรณ�ตกแต�งแท�สุดชิค! ท่ีคลิกกับตัวคุณ

ชิคแบบม่ันใจ คลิก! แบบควบคุมได�

PERFORMANCE & SAFETY

CLICKS
CHIC

Digital Video Recorder Front & Rear
กล�องบันทึกภาพด�านหน�าและหลัง

CONFIDENC E



อ�ปกรณ�ตกแต�งพ�เศษเพ��มเติม ติดตั้งโดย บร�ษัท ไทย ออโต� คอนเวอร�ชั่น จำกัด
ปลอกหุ�มท�อไอเสีย
วัสดุเบาะนั่ง
อ�ปกรณ�ความบันเทิง
กล�องมองหลัง (Back Camera)
กล�องมองภาพรอบทิศทาง (Panoramic View Monitor)
กล�องบันทึกภาพ (Digital Video Recorder)

MODEL LINE-UP EXTERIOR COLOR

CITRUS MICA METALLIC

SILVER METALLIC

SUPER WHITE II

ATTITUDE BLACK MICA

      แบบ LED
แบบ LED Light Guiding

ตกแต�งด�วยโครเมียม
พร�อมไฟเลี้ยวแบบ LED

สีเดียวกับตัวรถ

สีเดียวกับตัวรถ

รุ�น   1.5V  1.5G
ขนาดและมิติ
มิติภายนอก
มิติภายใน
ความยาวฐานล�อ
ระยะห�างระหว�างล�อ
ระดับต่ำสุดจากพ�้น
น้ำหนักรถ (โดยประมาณ)
ความจ�ถังน้ำมัน
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
เคร�่องยนต�
รุ�น / แบบ
ความจ�กระบอกสูบ
ความกว�างกระบอกสูบ x ระยะชัก
อัตราส�วนกำลังอัด
ระบบการจ�ายน้ำมันเชื้อเพลิง
กำลังสูงสุด
แรงบิดสูงสุด
รองรับการใช�น้ำมันเชื้อเพลิง  / มาตรฐานไอเสีย 
ระบบขับเคลื่อนและระบบช�วงล�าง
ระบบขับเคลื่อน
ระบบกันสะเทือน

ระบบเบรก
ระบบส�งกำลัง
อัตราทดเกียร� เกียร�เดินหน�า
 เกียร�ถอยหลัง
 เฟ�องท�าย
ล�อและขนาดยาง
พวงมาลัย

อ�ปกรณ�ภายนอก
ไฟหน�า
ไฟส�องสว�างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights)

ไฟท�าย
กระจังหน�า
กระจกมองข�าง ปรับและพับด�วยไฟฟ�า
มือจับประตูด�านนอก
ที่ป�ดน้ำฝน
กันชนหน�าและหลัง
อ�ปกรณ�ภายใน
วัสดุ

เบาะนั่ง

ช�องเก็บของ

ถาดเก็บของใต�ที่นั่งผู�โดยสารด�านหน�า
พรมปูพ�้น

กว�าง x ยาว x สูง
กว�าง x ยาว x สูง

หน�า / หลัง

มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
กก.
ลิตร

ม.

2NR-FE 16 วาล�ว DOHC Dual VVT-i
1,496

72.5 x 90.6
11.5 :1

หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส�แบบ EFI
79 (108) / 6,000

140 / 4,200
Gasohol E20 / Euro4

 
 
 

ซีซี
 มม.

 
 

 กิโลวัตต� (แรงม�า) / รอบต�อนาที
  นิวตันเมตร / รอบต�อนาที

 
 

เบาะนั่ง
พวงมาลัย / หัวเกียร�
ด�านหน�า

ด�านหลัง

ผู�ขับข�่
ผู�โดยสาร

แถวที่ 2
แถวที่ 3

•
•

 
 
ช�องเก็บของด�านบนคอนโซลหน�า
ช�องเก็บของด�านล�างคอนโซลหน�า
ลิ�นชักเก็บของอเนกประสงค� 
ช�องเก็บของบร�เวณแผงประตู
ที่วางแก�วน้ำขวดน้ำ
ช�องเก็บเอกสารหลังเบาะที่นั่งคู�หน�า

แบบหุ�มหนัง

แบบโปรเจคเตอร� ฮาโลเจนแบบโปรเจคเตอร� Bi-Beam LED

หน�า 
หลัง
หน�า / หลัง

1,465 / 1,470 1,475 / 1,480

1,350 1,325

แบบหน�วงเวลาและตั้งเวลาได� / มี แบบหน�วงเวลา / มี

แบบ Cool box

•

1,695 x 4,235 x 1,695
1,470 x 2,535 x 1,280

2,750

170

42
5.7 5.3

หน�า / หลัง

ล�อหน�า
แมคเฟอร�สันสตรัท พร�อมเหล็กกันโคลง

ทอร�ชั่นบีมและคอยล�สปร�ง พร�อมเหล็กกันโคลง
ดิสก� / ดิสก�

CVT
2.480-0.396
2.604-1.680

5.698
ล�ออัลลอย 16 นิ�ว (195 / 50 R16) ล�ออัลลอย 15 นิ�ว (185 / 60 R15)

ไฟฟ�า (EPS)

  แบบ LED

  
 -                                                  ผ�า (สีดำ)
   แบบยูร�เทน
  ปรับได� 6 ทิศทาง พร�อมที่พักแขน
  ปรับได� 4 ทิศทาง 

 แยกพับ 50:50 แบบ 1-Touch tumble พร�อมที่พักแขนด�านข�าง 
  แยกพับ 50:50 แบบ Dive-in 

•

• 1,465 มม.2,750 มม. 1,470 มม.

1,695 มม.

SPECIFICATIONS

DIMENSION

ด�วยใจเดียวกันท่ีเช่ือมบร�การให�เป�นมาตรฐานหน่ึงเดียว โตโยต�า ขยายโชว�รูมและศูนย�บร�การมาตรฐานถึง 465 แห�งท่ัวประเทศ*สู�ทุกทิศท่ัวไทย คอยเป�ดบร�การให�คุณอ��นใจได�ตลอดการเดินทาง • บร�การไฮเทค ด�วยระบบคอมพ�วเตอร� TOPSERV เก็บบันทึกประวัติของลูกค�าตลอดการเข�าใช�บร�การ • ตรวจเช็ครถด�วยระบบ
คอมพ�วเตอร�ใน Hi-Tech Area ให�ความแม�นยำสูง • ครบวงจรซ�อมตัวถังและสีรถยนต�ใน B&P Workshop • รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ป� หร�อ 100,000 กม.**

บร�ษัท โตโยต�า มอเตอร� ประเทศไทย จำกัด • สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา รายละเอียด ส�วนประกอบ และอ�ปกรณ�ต�างๆ โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า • โปรดสอบถามรายละเอียด และส�วนประกอบอ�ปกรณ�ต�างๆ ได�จากผู�แทนจำหน�ายโตโยต�า ใกล�บ�านท�าน หร�อศูนย�ลูกค�าสัมพันธ�ท่ีหมายเลข 0-2386-2000 
หร�อโทรฟร�ต�างจังหวัด เฉพาะหมายเลขท่ีใช�รหัสทางไกลท่ีหมายเลข 1800-238-444 ให�บร�การลูกค�า 24 ชม. ทุกวัน บร�การข�อมูลทางอินเตอร�เน็ต www.toyota.co.th • กรุณาศึกษาการทำงานของอ�ปกรณ�ต�างๆ ของรถ ให�เข�าใจโดยละเอียดจากคู�มือการใช�รถ ก�อนการใช�งาน เพ�อ่การใช�งานอย�างถูกต�อง และประโยชน�
สูงสุดของท�านเอง • สีของรถและอ�ปกรณ�ต�างๆ ท่ีปรากฎในภาพ อาจแตกต�างจากสีจร�งเน่ืองจากระบบการพ�มพ�

*ข�อมูล ณ เดือน มีนาคม 2565  **แล�วแต�ระยะใดถึงก�อน

TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD.   www.toyota.co.th  B15300T-22030

1,695 มม.4,235 มม.

ด�านหลังผู�โดยสารแถวหน�า -
-•

รุ�น   1.5V  1.5G
มาตรวัดและอ�ปกรณ�อำนวยความสะดวก
ระบบสตาร�ทอัจฉร�ยะ (Push Start) / ระบบเป�ดประตูอัจฉร�ยะ (Smart Entry)
มาตรวัดการขับข�่แบบประหยัด (Eco-Driving Indicator)
มาตรวัดระยะทาง
จอแสดงข�อมูลการขับข�่ (Multi-Information Display)
ปุ�มควบคุมเคร�่องเสียงและจอแสดงข�อมูลการขับข�ท่ี่พวงมาลัย
ไฟเตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย
ไฟเตือนประตูป�ดไม�สนิท
ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร
ที่บังแดดด�านหน�าพร�อมที่เก็บนามบัตรและกระจก
หน�าต�างไฟฟ�า
ประตูข�างแบบสไลด�

กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท�อน
เซ็นทรัลล็อก
ระบบปรับอากาศ

อ�ปกรณ�ความบันเทิง

ลำโพง
ช�องจ�ายกระแสไฟฟ�า 12 โวลต�
ระบบความปลอดภัย 
โครงสร�างนิรภัย (GOA)
เข็มขัดนิรภัย

ระบบถุงลมเสร�มความปลอดภัย (SRS)
กระจกบังลมหน�าอัดซ�อนนิรภัย / แผงไล�ฝ�ากระจกหลัง
สัญญาณกะระยะถอยหลัง
ระบบป�องกันการโจรกรรม (Immobilizer)

ระบบป�องกันล�อล็อก (ABS) / ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) /
ระบบเสร�มแรงเบรก (BA)
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC)
ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC)
ระบบป�องกันการออกตัวฉุกเฉิน (Drive-Start Control)

•
ELR 3 จ�ด 2 ตำแหน�ง พร�อมระบบผ�อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ

ELR 3 จ�ด 3 ตำแหน�ง / ELR 3 จ�ด 2 ตำแหน�ง
3 ตำแหน�ง (ผู�ขับข�่ ผู�โดยสารด�านหน�า และหัวเข�าผู�ขับข�่)

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
หนังและวัสดุกึ่งสังเคราะห� (สีดำ-เทา)

จอ LED ขนาด 8 นิ�ว
-

HD (1280x720P)

พร�อมสามารถเข�าใช�งานผ�าน
Mobile Application

-
-
-
•
-

-

ด�านหน�า
ด�านหลัง แถวที่ 2 / แถวที่ 3

ด�านซ�าย
ด�านขวา
ระบบ Door Easy Closer

ตอนหน�า
ตอนหลัง
ด�านหน�า

ด�านหลัง

ด�านหน�า / ด�านหลัง

แบบธรรมดา
แบบธรรมดาแบบอัตโนมัติ

หน�าจอสัมผัสขนาด 7 นิ�ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto
พร�อมช�องเชื่อมต�อ USB

6 ตำแหน�ง
2 ตำแหน�ง

  แบบธรรมดาเป�ด-ป�ด ด�วยระบบไฟฟ�า

-

-•

•
•

แบบ Optitron
แบบ TFT 4.2 นิ�ว

•
ผู�ขับข�่และผู�โดยสารด�านหน�า

•
•
•

ปรับข�้น-ลง อัตโนมัติ พร�อมระบบป�องกันการหนีบ (ผู�ขับข�่)
เป�ด-ป�ด ด�วยระบบไฟฟ�า

•

1.5V

1.5G


