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THE NEW CLASS OF LIFE

สัมผัสที่สุดแห�งการใช�ชีว�ตด�วยยนตรกรรมที่เหนือระดับ
ผสานความสมบูรณ�แบบที่ลงตัวในทุกมิติ



LIVE BEYOND THE CLASS



เติมเต็มการเดินทางให�สมบูรณ�แบบด�วยความลงตัวของการออกแบบ 
ที่ตอบโจทย�ทุกไลฟ�สไตล�ของคุณ

NEW CLASS OF EXCELLENCE 



ไฟหน�าแบบ LED พร�อมไฟส�องสว�าง
เวลากลางวัน

กระจังหน�าโครเมียมดีไซน�หรูหรา

ไฟท�ายดีไซน�ใหม�แบบ LED ไฟตัดหมอก กระจกมองข�างพร�อม
สัญญาณไฟเลี้ยว

ล�ออัลลอย 17 นิ�ว

มาตรวัดเร�องแสงแบบ Optitron 
พร�อมหน�าจอแสดงข�อมูลการขับข�่ MID

ที่วางแก�วน้ำและช�องต�อ USB 7 ตำแหน�งระบบควบคุมอ�ณหภูมิ 
ให�ความเย็นสบายตลอดการเดินทาง

ม�านบังแดด  และไฟสร�างบรรยากาศ
ภายในห�องโดยสาร

บันไดข�้น-ลงกว�างข�้น

พวงมาลัยตกแต�งด�วยลายไม�พร�อมปุ�มควบคุม

ที่นั่งแบบ Captain Seat พร�อมระบบบร�หารหลังไฟฟ�า

จ�ดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก
4 ตำแหน�ง

ดีไซน�ที่มีเอกลักษณ�สะท�อนความเป�นตัวตนของคุณ

NEW CLASS OF ELEGANCE
เป�ดสุนทร�ยะใหม�แห�งการเดินทางด�วย

สิ�งอำนวยความสะดวกสบายระดับผู�นำ

NEW CLASS OF CONVENIENCE

ประตูบานสไลด�อัตโนมัติ 2 ด�าน 
พร�อมระบบป�องกันการหนีบ

เบาะหลังพับได�เพ�่อเพ��มพ�้นที่เก็บสัมภาระ

ที่นั่งปรับเอนไฟฟ�า
พร�อมที่รองขาปรับอัตโนมััติ



ถุงลมเสร�มความปลอดภัย 9 ตำแหน�ง

ระบบช�วยการออกตัวบนทางลาดชัน 
HAC (Hill-Start Assist Control) 

ระบบช�วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข�าง 
(Blind Spot Monitor)

ระบบควบคุมเฟ�องท�าย
(Auto Limited Slip Differential)

กล�องมองรอบคัน
(Panoramic View Monitor)

ระบบช�วยเตือนขณะถอยรถ
(Rear Cross Traffic Alert)

ไฟเบรกดีไซน�หรูหราส�องสว�างชัดเจนมั่นใจด�วยดิสก�เบรก 4 ล�อกล�องมองหลังช�วยให�ถอยรถได�อย�างปลอดภัย

ที่สุดแห�งความปลอดภัย อ��นใจทุกการเดินทาง

เส
ี่ยง

ต�อ
กา

รช
น

เส
ี่ยง

ต�อ
กา

รช
นส

ูง
เล

ี่ยง
กา

รช
นไ

ม�ไ
ด�

ระ
บบ

เบ
รก

ทำ
งา

นอั
ตโ

นมั
ติ

สัญ
ญ

าณ
เต

ือน
ให

�แต
ะเบ

รก BA
 (B

ra
ke

 A
ss

is
t) 

ทำ
งา

น

TOYOTA SAFETY SENSE

เม่ือพบเส�นถนนจะแสดง
สัญลักษณ� ท่ีหน�าจอ MID

เม่ือรถออกนอกเลนสัญญาณ
กะพร�บ ปรากฏท่ีหน�าจอ MID

AA

BB

เรดาร�ตรวจสอบ 
เส�นถนน

ช�วยเตือนเม่ือรถ 
ออกนอกเลน

สัญญาณเสียงเตือน

AA BB

ระบบเตือนเมื่อออก
นอกเลน
(Lane Departure Alert)

ระบบความปลอดภัย
ก�อนการชน 
(Pre-Collision System)

ระบบควบคุมและปรับลด
ความเร็วอัตโนมัติ 
(Dynamic Radar Cruise 
Control)

ไฟสูง

กรณีไม�มีรถขับสวนทาง
หร�อไม�มีรถคันหน�า

ไฟตํ่า

กรณีมีรถ
ขับสวนทาง 
หร�อมีรถคันหน�า

ระบบควบคุมไฟสูง
อัตโนมัติ
(Automatic High Beams)

CC

ตรวจไม�พบรถคันหน�า

100 กม./ชม.   (ความเร็วท่ีต้ังไว�)
ขับข�่ด�วยความเร็วคงที่

80 กม./ชม. 
ตรวจพบรถคันหน�า

100       80 กม./ชม.  

ปรับลดความเร็วอัตโนมัติ 

80 กม./ชม.

80 กม./ชม.

รักษาระยะห�างจากรถคันหน�า

80        100 กม./ชม. 
(ความเร็วท่ีต้ังไว�) 

เร�งกลับสู�ความเร็วที่ตั้งไว�

80 กม./ชม. รถคันหน�า
เคล่ือนพ�นระยะการตรวจจับ

AA

BB

CC

DD

BB

AA

เสียงเตือนและคําเตือนท่ีหน�าจอเพ�อ่
ให�แตะเบรก เม่ือเซ็นเซอร�ตรวจจับความ
เส่ียงของการชน 
ระบบเตร�ยม BA ไว�เพ�อ่เพ��มแรงเบรก 
ระบบเบรกทํางานอัตโนมัติ เพ�อ่ลด
ความรุนแรงจากการชน

CC
BB

AA
ไฟกะพร�บเมื่อเบรกกะทันหัน
(Emergency Stop Signal)

TRC ระบบป�องกันล�อหมุนฟร� 
 (Traction Control System) 
VSC ระบบควมคุมการทรงตัว
 (Vehicle Stability Control)  

ABS ระบบป�องกันล�อล็อก
 (Anti-Lock Brake System) 
BA ระบบเสร�มแรงเบรก
 (Brake Assist)

ไม�มีระบบ VSC

มีระบบ VSC มีระบบ ABS

ไม�มีระบบ TRC มีระบบ TRC

ไม�มีระบบ ABS
เกิดอาการป�ด
ของล�อหลัง

เกิดอาการป�ด
ของล�อหน�า

TRC VSC ABS

โครงสร�างห�องโดยสารพัฒนาพ�เศษ
ช�วยป�องกันการยุบตัวของห�องโดยสาร

เมื่อเกิดอ�บัติเหตุ

NEW CLASS OF SAFETY



เคร�่องยนต� GD 2.8 ลิตร ข�มพลังเคร�่องยนต�
ประสิทธิภาพสูง และประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม

พร�อมรองรับน้ำมันดีเซล  B20

NEW CLASS OF CONFIDENCE
มั่นใจในทุกเส�นทางไปกับข�มพลังเคร�่องยนต�เต็มประสิทธิภาพ

และระบบการขับข�่ที่ดีกว�าที่เคย

MY TOYOTA Wi-Fi  
เชื่อมต�อความบันเทิงออนไลน�ได�
พร�อมกันสูงสุด 9 อ�ปกรณ�* 
*ตามเง�่อนไขที่กําหนดในแพ็กเกจ

PARKING ALERT 
ระบบแจ�งเตือนผ�าน Notification 
เมื่อรถถูกสตาร�ทหร�อเคลื่อนที่

OPS (OPERATOR SERVICE) 
ผู�ช�วยค�นหาเส�นทางตลอด 24 ชั่วโมง 
พร�อมบร�การจองร�านอาหารชั้นนํา 
เพ�่อความสะดวกสบายทุกการเดินทาง 

FIND MY CAR 
เช็คตําแหน�งรถผ�านแอพพลิเคชั่น 

SOS EMERGENCY SERVICE 
ประสานงานช�วยเหลือฉุกเฉิน 
ตลอด 24 ชั่วโมง*

GEO-FENCING 
ระบบแจ�งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออก
จากบร�เวณที่กําหนด

เชื่อมต�อทุกเส�นทางอย�างสมบูรณ�แบบ
ADVANCED CONNECTION

NEW CLASS OF INTELLIGENCE
เชื่อมต�อกับทุกสิ�งด�วยระบบ T-CONNECT TELEMATICS

ตอบรับการใช�ชีว�ตของคุณได�อย�างไร�ข�ดจำกัด

*อาจมีค�าใช�จ�ายเพ��มเติมในบางกรณี

เกียร�อัตโนมัติ 6 สป�ด ขับเคลื่อนไปข�างหน�า
อย�างราบร�่นในทุกช�วงจังหวะ

ด�านหน�า
แบบแมคเฟอร�สันสตรัท

ด�านหลัง
แบบโฟร�ลิงค�คอยล�สปร�ง

นั่งสบาย มั่นคงและนุ�มนวล ด�วยช�วงล�างช�วยซับแรงสั่นสะเทือน
พร�อมมอบความสบายตลอดการเดินทาง



SPECIFICATIONS

ด�วยใจเดียวกันที่เชื่อมบร�การให�เป�นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต�าขยาย
โชว�รูมและศูนย�บร�การมาตรฐานถึง 472 แห�งทั่วประเทศ* สู�ทุกทิศทั่วไทย 
คอยเป�ดบร�การให�คุณอ��นใจได�ตลอดการเดินทาง 
*ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562

• บริการไฮเทค ดวยระบบคอมพิวเตอร TOPSERV เก็บประวัติของลูกคาตลอด
การเขามาใชบริการ ตรวจเช็คดวยระบบคอมพิวเตอร Hi-Tech Area ใหความแมนยํา 

• ครบวงจรซอมตัวถังและสีรถยนตใน B&P Workshop 
• รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตระยะใดถึงกอน) 

• บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
รายละเอียด สวนประกอบ และอุปกรณตางๆ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
โปรดสอบถามรายละเอียดและสวนประกอบอุปกรณตางๆ ไดจากผูแทนจําหนาย
โตโยตาใกลบานทาน หรือศูนยลูกคาสัมพันธที่หมายเลข 0-2386-2000 หรือ 
โทร.ฟรีตางจังหวัดเฉพาะหมายเลขท่ีใชรหัสทางไกลท่ีหมายเลข 1800-238-444

 ใหบริการลูกคา 24 ชม.ทุกวัน 
• ใหบริการขอมูลทางอินเทอรเน็ต www.toyota.co.th 
• กรุณาศึกษาการทํางานของอุปกรณตางๆ ของรถใหเขาใจโดยละเอียดจากคูมือ

การใชรถกอนการใชงาน เพื่อการใชงานอยางถูกตองและประโยชนสูงสุดของ
ทานเอง สีของรถและอุปกรณตางๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกตางจากสีจริง 
เนื่องจากระบบการพิมพ

บร�การกว�างไกลเป�นหนึ่งเดียวทั่วไทย

DIMENSION

1,950 มม.1,950 มม. 5,265 มม.
1,670 มม.1,675 มม. 3,210 มม.

1,
99

0 
มม

.

COLOR CHART

WHITE PEARL BLACK MICA BLACK MICA

*รุ�น Standard มีเฉพาะสี Black Mica พร�อมเบาะสี Beige

GRANDE

STANDARD

PREMIUM




