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I helpu myfyrwyr i fynd adref yn ddiogel ar ddiwedd tymor y gaeaf, mae’r Llywodraeth yn gofyn i 
fyfyrwyr ddychwelyd adref mewn “ffenestr teithio i fyfyrwyr” sy’n para rhwng 3 a 9 Rhagfyr (oni bai 
eu bod yn profi symptomau positif neu’n datblygu symptomau). 

 
Er mwyn helpu i gadw myfyrwyr a theithwyr eraill yn ddiogel, rydyn ni’n gofyn i fyfyrwyr gynllunio eu 
taith ymlaen llaw er mwyn osgoi oedi a gorlenwi posibl ar drenau. 

 
Mae rhagor o wybodaeth am amserlenni ar gyfer:  
Teithio ar drên 
Teithio ar fws 

 
Mae’r Cwestiynau Cyffredin canlynol wedi cael eu datblygu’n benodol ar gyfer myfyrwyr sy’n 
bwriadu defnyddio gwasanaethau rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. 

 
Ydych chi’n rhedeg gwasanaethau trên? 
Ydym – ond, cofiwch ein bod yn dal i redeg llai o wasanaethau ar draws rhwydwaith rheilffyrdd 
Trafnidiaeth Cymru. Mae amseroedd y gwasanaethau wedi newid, ac mae llai o seddi ar gael ar bob 
trên er mwyn gallu cadw pellter corfforol yn well. Dyma fydd y drefn hyd nes y cyhoeddir yn 
wahanol. 
 
Rydyn ni’n adolygu ein hamserlenni’n gyson, ac felly rydyn ni’n argymell bod myfyrwyr yn edrych ar 
ein cynllunydd teithiau byw ar y wefan: https://trctrenau.cymru/cy/newid-amseroedd-trenau neu 
drwy Ap Trafnidiaeth Cymru, sydd hefyd yn gallu cael ei lwytho i lawr ar ddyfeisiau symudol. 

 

Sut alla i deithio’n ddiogel? 
Rydyn ni’n annog myfyrwyr ledled Cymru a’r Gororau i feddwl am bobl eraill a bod yn gyfrifol wrth 
deithio – mae hyn yn cynnwys gwisgo gorchuddion wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus 
oni bai eu bod wedi cael eu heithrio. Rydyn ni’n sylweddoli na fydd hyn yn bosibl bob amser, ond 
rydyn ni’n teimlo ei bod yn briodol i ni ofyn hynny er mwyn i bawb allu teithio mor ddiogel â phosibl.  
 

Beth ydy amseroedd y gwasanaethau trên? 
Defnyddiwch ein Gwiriwr Taith ar-lein i gael amseroedd a phrisiau neu ewch i un o’n swyddfeydd 
tocynnau. 
Pan fo’n bosibl, dylai myfyrwyr osgoi teithio cyn 10.00 neu rhwng 16.00 a 18.00 gan mai dyma pan 
fydd cymudwyr yn teithio fel arfer. Gallwch ddefnyddio’r gwiriwr capasiti i’ch helpu i gynllunio eich 
taith i osgoi’r cyfnodau prysuraf. 
 

Gweler isod grynodeb o’r gwasanaethau rheilffyrdd presennol, yn ôl llwybr. 
 
Arfordir Gogledd Cymru (sy’n teithio i’r Dwyrain)  
Bangor i Gaer - tua bob awr (TrC/Gwasanaethau Arfordir Gorllewinol Avanti)  
  
Arfordir Gogledd Cymru (teithio i Ynys Môn)  
Bangor i Gaergybi – tua bob awr (Gwasanaethau Arfordir Gorllewinol TrC/Avanti)  
  
Llinell Cambrian (sy’n teithio o Aberystwyth i Amwythig)  
Aberystwyth i Amwythig - un trên fesul dwy awr (gwasanaethau TrC)  
  
Caerdydd Canolog  

https://trctrenau.cymru/
https://trctrenau.cymru/
https://www.cymraeg.traveline.cymru/
https://trctrenau.cymru/cy/newid-amseroedd-trenaun
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Caerdydd i Fanceinion – bob awr (gwasanaethau TrC)  
Caerdydd i Cheltenham - tua bob awr (gwasanaethau TrC/Cross Country/GwR)  
Parcffordd Caerdydd i Fryste – bob awr (gwasanaethau GwR)  
Caerdydd i Amwythig (ar gyfer gwasanaethau ymlaen i Ganolbarth Lloegr, Canolbarth Cymru) – bob 
awr (gwasanaethau TrC)  
  
Abertawe  
Abertawe i Gaerdydd – tua 3 trên yr awr (Gwasanaethau TrC / GWR)  
Abertawe i Amwythig – bob awr (gwasanaethau TrC) (drwy orsaf Caerdydd Canolog / Henffordd / 
Amwythig)  
Abertawe i Lundain - bob awr (gwasanaethau GwR)  
  
Amwythig  
Amwythig i Gaerdydd – bob awr (gwasanaethau TrC) (drwy Henffordd) 
Amwythig i Fanceinion Piccadilly – bob awr (gwasanaethau TrC)  
Amwythig i Birmingham – 3 trên yr awr (Gwasanaethau TrC/Gorllewin Canolbarth Lloegr)  
Amwythig i Abertawe - bob awr (gwasanaethau TrC) (drwy Henffordd a Chaerdydd Canolog) 
 

Alla i archebu sedd ymlaen llaw? 
Ar hyn o bryd rydyn ni’n treialu system archebu newydd ar reilffordd y Cambrian (rhwng Amwythig 
ac Aberystwyth a Phwllheli) ac rydyn ni’n annog myfyrwyr yn gryf i ddefnyddio hyn. Gallwch wneud 
hyn drwy https://tfwrail.wales/before-your-journey/reserve - a hyd at 7 diwrnod cyn eich taith. 
 
Ar gyfer llwybrau eraill, nid ydyn ni’n cynnig y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd (sylwer – mae 
gweithredwyr trenau’n wahanol) ond rydyn ni’n annog pob myfyriwr i gynllunio ymlaen gymaint â 
phosibl drwy brynu eu tocyn ymlaen llaw a defnyddio ein gwiriwr capasiti: 
https://trctrenau.cymru/cynllunio-ymlaen-llaw/gwiriwr-capasiti 
 

Sut alla i brynu fy nhocyn? 
Rydyn ni’n annog pob teithiwr i brynu eu tocyn ymlaen llaw.  
 
Gallwch arbed arian drwy brynu tocyn Advance ar-lein, mewn swyddfa docynnau neu ar ap TrC –  
tocynnau ymlaen llaw yw ein tocynnau gwerth gorau, yn enwedig gyda cherdyn rheilffordd. Allwn ni 
ddim sicrhau y bydd tocynnau Advance ar gael oherwydd mae’r niferoedd yn brin fel arfer, a dim 
ond hyd at 6pm ar y noson cyn y daith maen nhw ar gael. Rydyn ni’n argymell eich bod yn archebu’n 
gynnar rhag ofn i chi gael eich siomi.  
 
Ar gyfer teithwyr sy’n teithio ymlaen ar long, mae’n werth nodi bod gwerthwyr eraill hefyd yn cynnig 
tocyn Sail and Rail. 
 
Yn anffodus, nid yw'n bosibl prynu tocynnau ar fwrdd ei’n trenau ar hyn o bryd. 
 

Beth os na allaf deithio – oes modd i mi gael ad-daliad? 
Mae ei’n polisi ad-daliad ar gael yma: https://trctrenau.cymru/ad-dalu-pris-tocynnau  

 
A fydd staff wrth law i helpu i gyfeirio’r myfyrwyr? 
Mae ein staff yn gweithio’n galed i sicrhau bod pob myfyriwr yn mynd ar y trên yn ddiogel yn ein 
gorsafoedd. Er mwyn hwyluso’r gwaith hwn, efallai y byddwn yn lleoli stiwardiaid ychwanegol a fydd 
wrth law mewn gorsafoedd, ynghyd â’n staff arferol. 

https://tfwrail.wales/before-your-journey/reserve
https://trctrenau.cymru/cy/cynllunio-ymlaen-llaw/gwiriwr-capasiti
https://trctrenau.cymru/prynu-eich-tocyn/ap
https://trctrenau.cymru/ad-dalu-pris-tocynnau
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Ydych chi’n gwybod pryd – neu os – bydd y gwasanaethau’n dychwelyd i'r 
lefelau oedd ar gael cyn Covid, ac ydy hynny’n debygol o fod yn broses 
raddol? 
Mae Trafnidiaeth Cymru yn canolbwyntio’n bennaf ar gadw ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yn 
ddiogel. Yn yr un modd â gweddill y diwydiant rheilffyrdd yn y DU, rydyn ni wedi bod yn rhedeg llai o 
wasanaethau ers 23 Mawrth, ac wedi bod yn ailgyflwyno gwasanaethau’n raddol wrth i'r 
cyfyngiadau symud gael eu llacio. Mae hynny wedi bod yn seiliedig ar y canllawiau diweddaraf ar 
iechyd y cyhoedd er mwyn amddiffyn cwsmeriaid a chydweithwyr, ac yn adlewyrchu’r ffaith bod llai 
o bobl yn defnyddio ein gwasanaethau yn ystod y cyfnod eithriadol hwn. 
  
Mae ein hamserlenni wedi cael eu haddasu er mwyn helpu cymaint o weithwyr allweddol â phosib 
sy’n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, gan sicrhau diogelwch cwsmeriaid a staff a chynnal cadernid 
ein gwasanaethau ar yr un pryd. Rydyn ni’n cyflwyno gwasanaethau trên ychwanegol yn raddol wrth 
i ni ddychwelyd at amserlen lawn, a bydd rhagor o wasanaethau’n cael eu hychwanegu dros yr 
wythnosau nesaf. Rydyn ni’n parhau i adolygu’r amserlen ar sail data teithwyr, canllawiau 
Llywodraeth Cymru a newidiadau i amserlen reilffyrdd ehangach y DU. 
  

Sut ydych chi’n rheoli gorsafoedd? 
Er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw ein holl deithwyr a staff 
yn ddiogel, pan fo’n bosibl, rydyn ni wedi cyflwyno systemau unffordd ac arwyddion cyfeirio i greu 
llif diogel o symudiadau o amgylch ein gorsafoedd. Mae hyn yn golygu y bydd yr holl deithwyr yn 
cael eu cyfeirio i ddefnyddio mynedfeydd ac allanfeydd ar wahân. 
 
Gan fod mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith ar y trenau, mae’r capasiti’n gyfyngedig iawn. 
Pan fydd y trenau’n llawn, mae’n bosibl na fydd teithwyr yn gallu mynd ar y trên roedden nhw wedi 
bwriadu ei ddefnyddio, a bydd angen iddyn nhw aros am y gwasanaeth nesaf sydd ar gael neu 
deithio mewn rhyw ffordd arall. Mewn rhai achosion, mae’n bosib y bydd angen i deithwyr ymuno â 
chiw dros dro cyn mynd i mewn i’r orsaf a/neu fynd ar y platfform. 

 
Oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb? 

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus i helpu i atal y coronafeirws rhag 
lledaenu oni bai eich bod wedi eich eithrio. Dyma’r gyfraith yng Nghymru a Lloegr erbyn hyn. 
 
Dewch â gorchudd wyneb gyda chi ar gyfer eich taith. Rydyn ni’n gofyn i chi fod yn barchus bob 
amser, gan ystyried nad yw pawb yn gallu gwisgo gorchudd wyneb.  
 
Mae rhagor o wybodaeth am y canllawiau ynghylch gwisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth 
gyhoeddus yng Nghymru ar ein gwefan. 
 

Beth os ydw i’n teithio i Loegr? 
Rhwng 5 Tachwedd a 2 Rhagfyr 2020, mae Llywodraeth y DU yn cyflwyno cyfyngiadau symud ar 
deithio yn Lloegr. 
 
Os oes angen i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio yn ôl ac ymlaen i Loegr, bydd angen i 
chi ddilyn canllawiau teithio mwy diogel Llywodraeth y DU ar gyfer rhannau o’ch taith sydd o fewn 
Lloegr a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer y rhannau sydd yng Nghymru. 
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Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn teithio oherwydd efallai yr effeithir ar 
wasanaethau i mewn ac allan o Loegr. 
 

Beth os bydd angen rhagor o gymorth arnaf? 

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’n holl gwsmeriaid. Fe gewch chi’r holl 
wybodaeth y mae ei hangen arnoch i gynllunio eich siwrnai, archebu cymorth a chael gwybod am ein 
cynlluniau i wella hygyrchedd yma: https://trctrenau.cymru/cyn-eich-taith/teithio-hygyrch  
Unwaith eto, rydyn ni’n eich annog i gynllunio ymlaen llaw gymaint ag y bo modd. 
 

 

Rhestr Wirio Cynlluniwr Taith: 
 
Ydych chi wedi.... 
 

o Defnyddio Cynlluniwr Teithiau i edrych ar amseroedd trenau?  
o Defnyddio gwiriwr capasiti i weld pa mor brysur yw eich 

gwasanaethau?  https://trctrenau.cymru/cynllunio-ymlaen-
llaw/gwiriwr-capasiti  

O’r fan honno gallwch: 
o Archebu eich tocyn trên 
o Llwytho’r Ap i lawr  
o Llwytho eich tocyn i lawr 

 
o Pacio eich masg a’ch hylif diheintio dwylo  

 
Cofiwch ganiatáu digon o amser ymlaen llaw i argraffu eich tocyn os nad 
yw’n cael ei lwytho i lawr ar eich dyfais 
 

 

 
Sut gallwn ni gysylltu â chi? 
 
Cysylltiadau Cwsmeriaid: 

• Ffôn - 0333 3211 202  

• WhatsApp - 07790 952507  

• Twitter / Facebook / Instagram - @tfwrail  

• Rhadbost – Cysylltiadau Cwsmeriaid Rheilffyrdd TrC 

• E-bost – customer.relations@tfwrail.wales 
Gwefan: 

• https://trctrenau.cymru/  

https://trctrenau.cymru/cyn-eich-taith/teithio-hygyrch
https://trctrenau.cymru/cy/cynllunio-ymlaen-llaw/gwiriwr-capasiti
https://trctrenau.cymru/cy/cynllunio-ymlaen-llaw/gwiriwr-capasiti
mailto:customer.relations@tfwrail.wales
https://trctrenau.cymru/

