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Sut galla i archebu Tocynnau Tymor i BBC Canwr y Byd Caerdydd 2019? 

Mae'r cyfnod archebu ar gyfer Tocynnau Tymor i'r Brif Wobr a Gwobr y Gân yn dechrau am 10am 

ddydd Mawrth 4 Rhagfyr. 

Y ffordd orau a mwyaf effeithlon o wneud hyn yw drwy wefan Neuadd Dewi Sant 

(http://www.stdavidshall.co.uk) lle byddwch yn gallu archebu tocynnau ar sail cyntaf i'r felin. 

Gallwch archebu ar-lein 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos drwy'r Swyddfa Docynnau ar-lein 

ddiogel. 

Dylai aelodau o’r gynulleidfa sy’n defnyddio cynllun Hynt (gweler isod), ac sydd angen archebu 

seddi cadair olwyn neu sydd am gael cyngor ynglŷn ag anghenion mynediad penodol, ffonio 

Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant ar 029 2087 8444. Rydyn ni’n disgwyl y bydd y Swyddfa 

Docynnau'n brysur am y diwrnod neu ddau gyntaf, felly gofynnwn i chi fod yn amyneddgar a 

byddwn yn ateb eich galwad cyn gynted â phosib. Os yw'n well gennych chi ddod draw, mae'r 

Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 9.30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. 

Dydw i ddim yn siŵr a yw fy archeb wedi gweithio, sut galla i gael gwybod fy mod i wedi sicrhau 

fy nhocynnau? 

Pan fydd eich archeb wedi cwblhau bydd y sgrin yn dangos rhif archeb i chi, mae hyn yn cadarnhau 

eich archeb. Yn fuan ar ôl cwblhau eich archeb byddwch yn cael cadarnhad o'ch archeb dros e-bost. 

Daliwch eich gafael ar hwn gan ei fod yn cadarnhau eich taliad. 

 

Beth os ydw i'n aelod o gynllun Hynt, bod angen sedd cadair olwyn arnaf, neu fod gen i ofynion 

mynediad penodol? 

Ffoniwch Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant ar 029 2087 8444. 

 

Alla i archebu dros y ffôn? 

Y ffordd gyflymaf o sicrhau eich tocyn yw archebu drwy wefan Neuadd Dewi Sant a byddem yn 

annog aelodau o'r gynulleidfa i ddefnyddio'r dull hwn lle bo modd.  

 

Bydd staff y Swyddfa Docynnau ar gael dros y ffôn i helpu gyda gofynion mynediad penodol neu ar 

gyfer y rheini sy'n aelod o gynllun Hynt neu y mae angen sedd cadair olwyn arnynt. O ganlyniad, 

mae'n bosib y bydd y llinellau ffôn yn brysur.  

 

Os nad ydych chi'n gallu archebu gan ddefnyddio'r rhyngrwyd, gallwch chi ffonio'r Swyddfa 

Docynnau ar 02920 878 444 a bydd y tîm yn mynd ati i brosesu eich archeb cyn gynted â phosib. 

Bydd eich galwad yn cael ei hateb yn ei thro cyn gynted ag y bydd aelod o staff ar gael. 

 

Pryd fydda i'n cael fy nhocynnau? 

Ffi bostio - Gallwch chi ddewis talu ffi bostio o £1 (Post Safonol i gyfeiriadau yn y DU yn unig) os 
ydych chi am i'r tocynnau gael eu hanfon atoch chi. Rhaid casglu tocynnau ar gyfer pobl sy'n 
archebu o dramor yn y Swyddfa Docynnau. 
 

Bydd y tocynnau'n cael eu postio dros yr wythnosau ar ôl y dyddiad ar werth sef dydd Mawrth 4 

Rhagfyr – gall hyn gymryd ychydig o amser felly byddwch yn amyneddgar. Os nad ydych chi wedi 
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cael eich tocynnau 28 diwrnod ar ôl archebu, cysylltwch â Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant ar 

029 2087 8444. 

 

Os nad ydych chi'n gofyn i gael eich tocynnau wedi'u postio, byddant ar gael i'w casglu o Swyddfa 

Docynnau Neuadd Dewi Sant cyn y gystadleuaeth neu yn y digwyddiad cyntaf rydych chi'n dod iddo. 

Os ydych chi'n bwriadu casglu ar ddiwrnod y digwyddiad, rydyn ni'n argymell eich bod yn cyrraedd 

yn gynnar oherwydd bydd y Swyddfa Docynnau'n brysur iawn. 

 

Ydw i'n gallu talu fesul mwy nag un taliad? 

Nid ydym yn gallu cynnig taliadau rheolaidd ar gyfer digwyddiadau BBC Canwr y Byd Caerdydd. 

 

Oes nifer uchaf o ran y tocynnau sy'n gallu cael eu harchebu ar-lein? 

Does dim cyfyngiad ar nifer y Tocynnau Tymor rydych chi'n gallu eu harchebu drwy wefan Neuadd 

Dewi Sant. 


