
 

 

 
 

Polisi Canslo 

Ceisiwn ddarparu lle difyr a hamddenol ar gyfer ymweliadau grŵp, ar gyfer blasu jin neu fel lle i ddig-

wyddiadau. 

Gall unigolion a grwpiau drefnu dod am sesiynau blasu jin a gwneud jin yn y ddistyllfa. 

Mae’n bleser gennym groesawu grwpiau sy’n cynnwys hyd at 65 o bobl i’r ddistyllfa a hyd at 40 o 

bobl i 45 Stryd y Santes Fair (efallai mwy yn yr haf pan fydd yr ardd ar gael, yn ôl trefniadau llogi 

preifat. Mae’n bosibl hefyd cadw byrddau yn 45 Stryd y Santes Fair ymlaen llaw.                           

Ble bynnag y bo modd byddwn yn ceisio darparu ar gyfer gofynion eich digwyddiad, ond efallai bydd 

hyn yn golygu bod angen inni fynd i wariant ychwanegol i brynu stoc a threfnu staff ymlaen llaw. 

PROFIADAU 

Talu am Brofiadau 

Mae ein profiadau Blasu Jin, Gwneud Jin, Cymysgu Jin a phrofiadau eraill sydd ar gael o bryd i’w gi-

lydd oll i’w harchebu ar gyfer unigolion/parau drwy ein gwefan. Byddwch yn talu adeg archebu gan 

ddefnyddio’r porth ar-lein.  

Tocynnau profiad yn dod i ben 

Gwerthir tocynnau rhodd ein distyllfa a thocynnau profiad gyda chyfnod o flwyddyn pan all y profiad 

ddigwydd. O ganlyniad i’r pandemig, rydym wedi estyn cyfnod y tocynnau rhodd, ble bynnag y bo 

modd, er mwyn eu defnyddio. Am fod y sefyllfa wedi sefydlogi erbyn hyn, a ninnau bellach yn gallu 

cynnal profiadau, rydym wedi adolygu ein polisi ar ddyddiadau dod i ben tocynnau rhodd ar gyfer 

‘tocynnau hanesyddol’ fel a ganlyn: 

Tocynnau â dyddiad dod i ben ar neu cyn 01 04 2020 Ni allwn dderbyn tocynnau rhodd rhagor sydd â 

dyddiad dod i ben ar neu cyn 01 04 2020 

Tocynnau â dyddiad dod i ben rhwng 02 04 2020 a 01 02 2022 Gallwn estyn dyddiad dod i ben y 

tocynnau hyn am dri mis o 01 02 2022 

Tocynnau â dyddiad dod i ben ar ôl 1 02 2022 Ni ellir estyn y tocynnau rhodd hyn a byddant yn ddilys 

am flwyddyn o’r dyddiad a nodwyd ar y tocyn.                

Pan fydd dyddiad dod i ben tocyn wedi bod, ni allwn gynnig ad-daliad ar y profiad.         

Canslo archeb profiad 

Ninnau’n canslo am resymau y tu hwnt i’n rheolaeth: Efallai bydd achlysuron pan nad allwn fwrw 

ymlaen â’ch profiad, a hynny am resymau y tu hwnt i’n rheolaeth. Gallai’r rhesymau hyn gynnwys (er 

enghraifft): rheoliadau Llywodraeth Cymru neu’r DU, salwch staff, difrod i’r lle digwyddiadau. Os oes 

modd, byddwn yn ceisio cytuno ar ddyddiad sy’n gyfleus i’r ddwy ochr i aildrefnu eich profiad. Os 

nad yw’n bosibl inni aildrefnu eich profiad, byddwn yn rhoi ad-daliad ar ffurf tocynnau rhodd y ddi-

styllfa. 



 

 

 

Chithau’n canslo: Os na fyddwch yn gallu dod i’ch profiad ar y diwrnod a ddewisoch, rhowch 

gymaint o rybudd â phosibl i ni. Byddwn bob amser yn ceisio aildrefnu eich profiad i ddyddiad 

newydd o fewn amser rhesymol i’r archeb wreiddiol, ac o fewn cyfnod y tocyn rhodd.  

Yn ôl ein disgresiwn, efallai byddwn yn caniatáu aildrefnu archeb y tu allan i gyfnod y tocyn rhodd. 

Efallai hefyd, yn ôl ein disgresiwn, y byddwn yn cynnig ad-daliad ar ffurf tocynnau rhodd y ddistyllfa, 

gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, os nad yw’n bosibl trefnu dyddiad arall o fewn amser rhesymol. 

 

ARCHEBION GRŴP 

Talu am Archebion Grŵp  

Os byddwch am logi’r naill le neu’r llall, byddwn yn codi blaendal nad yw’n ad-daladwy (‘y Blaendal’) 

sy’n gywerth â 50% o’n costau llogi, neu swm priodol arall, yn seiliedig ar y digwyddiad/achlysur dan 

sylw*. Mae talu’r blaendal yn sicrhau’r lleoliad. Cyn talu’r blaendal, cadwn yr hawl i dderbyn archeb 

gan barti arall os talir y blaendal gan y parti arall hwnnw.                               

Rhaid talu’r gweddill – sef y gost lawn namyn y Blaendal (‘y Gweddill’) heb fod yn hwyrach na 48 awr 

cyn y digwyddiad.                   

Os talir y swm llawn yn syth, bydd y Blaendal yn 50% o’r cyfanswm a dalwyd. 

Canslo          

Ninnau’n canslo am nad yw’r gweddill wedi’i dalu: Os byddwch yn methu talu Gweddill y gost logi 

sy’n berthnasol i’ch digwyddiad heb fod yn hwyrach na 48 awr cyn dyddiad dechrau’r digwyddiad, 

cadwn yr hawl i ganslo’r digwyddiad. Ni fydd y Blaendal yn ad-daladwy.                     

Ninnau’n canslo am resymau y tu hwnt i’n rheolaeth: Efallai bydd achlysuron pan nad allwn fwrw 

ymlaen â’ch digwyddiad, a hynny am resymau y tu hwnt i’n rheolaeth. Gallai’r rhesymau hyn 

gynnwys (er enghraifft): rheoliadau Llywodraeth Cymru neu’r DU, salwch staff, difrod i’r lle digwyddi-

adau. Os oes modd, byddwn yn ceisio cytuno ar ddyddiad sy’n gyfleus i’r ddwy ochr i aildrefnu eich 

digwyddiad. Os nad yw’n bosibl inni aildrefnu eich digwyddiad, byddwn yn ad-dalu’n llawn yr holl 

symiau a dalwyd gan gynnwys y Blaendal. 

Chithau’n canslo: Os na fyddwch yn gallu bwrw ymlaen â’r digwyddiad rhagor am resymau o fewn 

eich rheolaeth, rhowch gymaint o rybudd â phosibl i ni. Os hoffech ohirio’r digwyddiad tan ddyddiad 

newydd, byddwn yn ceisio gweithio gyda chi i gytuno ar ddyddiad sy’n gyfleus i’r ddwy ochr er mwyn 

ichi aildrefnu eich digwyddiad. Os gallwn gytuno ar ddyddiad newydd, ni fyddwch yn colli eich Blaen-

dal, a bydd yr holl symiau a dalwyd yn cael eu symud ymlaen i’r dyddiad newydd. 

Hyd at 7 niwrnod cyn dyddiad dechrau’r digwyddiad: Os talwyd y gost logi yn llawn, ac os na ellir cy-

tuno ar ddyddiad sy’n gyfleus i’r ddwy ochr, byddwn yn ad-dalu’r Gweddill a dalwyd ar yr amod bod 

y canslo’n cael ei wneud heb fod yn hwyrach na 7 niwrnod cyn dyddiad dechrau’r digwyddiad. Ni 

fydd y Blaendal yn cael ei ad-dalu. 

 



 

 

 

Hyd at 48 awr cyn dyddiad dechrau’r digwyddiad: Os talwyd y gost logi yn llawn, ac os na ellir cytuno 

ar ddyddiad arall sy’n gyfleus i’r ddwy ochr, byddwn yn ad-dalu’r Gweddill ond cadwn yr hawl i 

ddarparu’r ad-daliad ar ffurf talebau distyllfa. Ni fydd y Blaendal yn cael ei ad-dalu.                                

Os bydd y digwyddiad yn cael ei ganslo lai na 48 awr cyn y digwyddiad Cadwn yr hawl i beidio ag ad-

dalu’r Gweddill na’r Blaendal, neu’r hawl i ad-dalu’r Gweddill namyn unrhyw gostau yr aethom id-

dynt wrth baratoi ar gyfer eich digwyddiad, ond nad allwn eu hadennill. Gellir darparu unrhyw ad-

daliad ar ffurf talebau distyllfa.                

 

*Enghraifft o Gostau Llogi/Digwyddiad 

Bydd costau Llogi/Digwyddiad yn dibynnu ar y digwyddiad a gynlluniwyd. Mae rhai costau 

enghreifftiol fel a ganlyn: 

Cadw bwrdd yn 45 Stryd y Santes Fair – £6.00 y pen i’w gadw yn erbyn diodydd a brynir adeg 

cyrraedd 45 Stryd y Santes Fair.  

Grŵp Mawr yn Blasu Jin gyda defnydd unigryw o’r ddistyllfa i hyd at 30 o bobl - £700 

Llogi’r Lle yn y Ddistyllfa gyda Bar - £50 yr awr   

 
 


