
Cyflwyniad i weithio  
â’r Diwydiant Teithio.

Diffiniad o’r Diwydiant Teithio  
 
Mae’r Diwydiant Teithio (neu’r Travel Trade yn Saesneg) 
yn derm cyffredinol ar gyfer busnesau trefnu fel 
cwmnïau teithio, asiantwyr teithiau a chyfanwerthwyr 
sy’n gyswllt rhyngoch chi, diwydiant twristiaeth Cymru  
(h.y. darparwyr llety, atyniadau a darparwyr cludiant) 
a’r defnyddiwr (h.y. y cwsmer). 

Prynwyr a gwerthwyr eich cynnyrch yw’r Diwydiant 
Teithio, sydd wedyn yn gwerthu teithiau, gwyliau a 
phrofiadau yn uniongyrchol i’r cwsmer neu brynwyr 
eraill. 

I lawer o bobl dramor sy’n dod ar wyliau, mae’r 
Diwydiant Teithio’n chwarae rhan bwysig o ran 
darparu’r wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw i allu 
cynllunio trip a gall gael dylanwad anferth ar ble maen 
nhw’n mynd ar wyliau. 

Perthnasedd. 
 
Pwysigrwydd y Diwydiant Teithio 

Yn ôl ein hymchwil i’r Diwydiant 
Teithio yn 2019:

— Ar sail ein sampl ymchwil, gwnaeth y 
Diwydiant Teithio greu gwerth rhyw 
£35.8m o fusnes dros nos i Gymru. 

— Gwnaeth cwmnïau teithio gyflwyno 
rhyw 174 o deithiau neu raglenni 
newydd, diolch i’r cydweithio â 
Croeso Cymru, yn 2019. 

— Mae 57% o’r cwmnïau sydd eisoes 
yn trefnu tripiau i Gymru yn awyddus 
i ddatblygu/gwerthu mwy o gynnyrch 
Cymru. 

Felly, yn ogystal â Croeso Cymru’n 
marchnata’n uniongyrchol i 
gwsmeriaid, mae gennym dîm hefyd 
sy’n marchnata ac yn gweithio â’r 
Diwydiant Teithio. Cyfeirir at hyn 
hefyd fel gweithio Busnes i Fusnes  
neu B2B.

Prif amcanion gweithgareddau tîm 
Diwydiant Teithio Croeso Cymru yw: 

— cynyddu nifer y cynnyrch a’r 
gwasanaethau o Gymru a gynhwysir 
yn y teithiau a’r rhaglenni a werthir  
i asiantwyr a chwmnïau teithio. 

— gwella’r rhwydwaith dosbarthu  
trwy weithio â chyfanwerthwyr a 
chwmnïau gwyliau.

— cynyddu’r ymwybod am Gymru fel 
cyrchfan i dwristiaid er mwyn annog 
y Diwydiant Teithio i ddewis Cymru 
dros gyrchfannau eraill mewn 
marchnad gystadleuol.



Ymgysylltu. 
 
Pwy sy’n cael gweithio gyda’r 
Diwydiant Teithio? 

Unrhyw un! Cyn belled â’ch bod chi’n 
gallu cynnig cyfraddau i weithredwyr! 
Mae’n fyth mai dim ond llety sydd â 
llawer o stafelloedd neu atyniadau sy’n 
gallu darparu ar gyfer grwpiau mawr 
sy’n gallu elwa ar y Diwydiant Teithio. 

Mae busnesau teithio ar-lein yn dwyn 
cyfran fwyaf o’r farchnad, er enghraifft 
mae pecynnau arbenigol ar Travelzoo, 
Virgin Experience Days a Groupon yn 
blatfformau y gall unrhyw fusnes sy’n 
fodlon gweithio gyda’r farchnad 
fanteisio arnyn nhw. 

Termau. 
 
Termau newydd y clywch chi wrth weithio gyda’r  
Diwydiant Teithio…

Grŵp v FIT

FIT
Ystyr FIT yw ‘Taith Gwbl Annibynnol’ 
(Fully Independent Tour’) neu ‘Deithiwr 
Annibynnol Hyblyg (Flexible Independent 
Traveller) ac mae’n cynnwys unrhyw 
fath o deithiwr, fel unigolyn, pâr neu 
deulu ac ati, sy’n bwcio trwy asiant ond 
sydd ddim yn teithio fel grŵp. Mae 
angen help gwybodaeth a phrofiad y 
Diwydiant Teithio arnyn nhw i drefnu a 
bwcio’r gwyliau/llety/pethau i’w 
gwneud. Mae hon yn duedd sy’n tyfu 
ym mhob marchnad, yn enwedig gyda’r 
cynnydd mewn bwcio ar-lein. 

Beth sydd ei angen ar gwmnïau: 
Cyfraddau FIT neu gomisiwn gan eu 
bod nhw’n gallu creu llawer iawn o 
fusnes ar gydol y flwyddyn. Er hynny,  
mae angen hyblygrwydd er mwyn i 
gwsmeriaid allu dewis pryd i fwcio  
yn hytrach na’u cyfyngu i ddiwrnod, 
wythnos neu fis penodol. 

Cynnyrch addas o Gymru:  
Gall unrhyw gynnyrch sydd am weld 
mwy o archebion ac sy’n fodlon cynnig 
cyfraddau weithio gyda theithwyr FIT.

Grwpiau
Mae grŵp yn golygu cwsmeriaid sy’n 
teithio mewn grŵp. Efallai eu bod yn 
adnabod ei gilydd (e.e. clybiau â 
diddordebau arbennig) neu gallant fod 
yn unigolion/parau neu deuluoedd 
sydd wedi prynu pecyn/taith sydd 
wedi’i drefnu ymlaen llaw, gyda 
manylion y daith i gyd wedi’u trefnu. 
Bydd y grŵp yn teithio gyda’i gilydd ac 
yn aros yn yr un gwesty, yn aml yn 
ymweld â’r un atyniadau neu’n gwneud 
yr un gweithgareddau. Bydd y cyfradd 
fel arfer yn dechrau gyda 10 neu 15  
o bobl. 

Beth sydd ei angen ar gwmnïau: 
Cyfraddau grŵp gan ddibynnu ar faint  
y grŵp a’ch bod chi fel busnes yn gallu 
negodi hyn. 

Cynnyrch addas o Gymru:  
Gan ddibynnu ar faint y grŵp, ni fydd 
rhai cynnyrch a gwasanaethau’n addas 
ar gyfer y farchnad grwpiau. Wrth 
farchnata’ch hun i’r Diwydiant Teithio, 

dylech wastad nodi grŵp o ba faint y 
gallwch ddarparu ar ei gyfer. 

Prisio

Mae’n bosib eich bod yn meddwl erbyn 
hyn ei bod hi’n mynd i gostio i chi 
weithio â’r Diwydiant Teithio gan y  
bydd angen i chi gynnig comisiwn a 
chyfraddau net/arbennig. Er mwyn i’r 
Diwydiant Teithio allu llwyddo, mae 
angen i’r cwmnïau sy’n gwerthu’ch 
cynnyrch neu wasanaeth ar eich rhan 
hefyd wneud elw. Fel arfer, ni fydd 
angen i chi dalu comisiwn neu gynnig 
pris disgownt tan i’r cwmni werthu’ch 
cynnyrch. Mae’n gyfle i’ch cynnyrch 
gyrraedd cynulleidfa fwy am ychydig 
iawn o gost ychwanegol. 

Comisiwn/Cyfraddau Net y  
Diwydiant Teithiau
Y comisiwn yw’r tâl a delir i’r cwmni 
sydd wedi gweithio i farchnata, 
dosbarthu a gwerthu’ch cynnig neu 
wasanaeth. Mae’n talu am ddarparu’r 
gwasanaethau hynny i chi. Canran o’r 
pris gros yw’r comisiwn yn aml. 

Cyfraddau Grŵp 
Dyma’r cyfraddau rydych yn eu cynnig 
i gwmni sy’n dod â grŵp i’ch cynnyrch 
neu wasanaeth. Hwn fel arfer fydd y 
‘gyfradd net’ (y gyfradd cyn y swm 
ychwanegol fydd yn elw wrth ei werthu 
i’r cyhoedd). 

Cyfraddau FIT 
Wrth drefnu taith FIT, bydd cwmnïau 
teithio’n gofyn am bris net. Er mai dim 
ond un person, pâr neu deulu fydd yn 
bwcio ar y tro, dros y flwyddyn, gallai’r 
cwmni drefnu llawer o archebion o’r 
fath i’ch cynnyrch/gwasanaeth. 

Am faint fydd eich prisiau’n para
Bydd cwmnïau teithio’n trafod prisiau 
eu teithiau/gwyliau fel arfer ryw 
2 flynedd ymlaen llaw a byddan nhw’n 
prisio’u teithiau yn unol â hynny. 
Dylech ystyried hynny wrth i chi 
benderfynu faint i’w godi gan y bydd 
codiad ym mhris y llety/mynediad yn 
effeithio ar eu helw.

Y cyfan yw’r Diwydiant Teithio yw cyfrwng arall...



...i’ch helpu i gael busnes newydd.

Buddion. 
 
Manteision i chi a’ch busnes o weithio gyda’r  
Diwydiant Teithio

1. Ehangu’ch busnes 
Mae’n hawdd meddwl weithiau bod y 
Diwydiant Teithio’n ceisio dwyn eich 
busnes oddi arnoch chi. Dyna fyth 
arall! Y cyfan yw’r Diwydiant Teithio  
yw cyfrwng arall i’ch helpu i gael 
busnes newydd. Fel arfer, ni fyddan 
nhw’n gofyn i chi am ffi ymlaen llaw. 
Gofynnir i chi yn lle hynny i gynnig 
cyfraddau net/prisiau disgownt da y 
gall y gweithredwyr ychwanegu eu 
comisiwn ato. 

2. Cysylltu â chwsmeriaid newydd 
Mae’n anodd cyrraedd marchnadoedd 
weithiau ac mae gweithio gyda 
chwmnïau teithio yn golygu y gallai’ch 
busnes gael ei hyrwyddo mewn llefydd 
rydych wedi’i chael yn anodd eu 
cyrraedd o’r blaen oherwydd eich 
capasiti gweinyddu a marchnata, neu 
oherwydd eich diffyg ymwybyddiaeth 
o’r farchnad. 

3. Mwy o archebion 
Os ydych eisoes yn gwerthu cymaint ag 
y medrwch ei werthu , yna rydyn ni’n 
falch iawn drosoch chi. Os nad ydych 
chi, efallai’ch bod yn meddwl y daw’ch 
cwsmeriaid atoch chi’n uniongyrchol 
ac nad oes angen i chi weithio gyda’r 
diwydiant i gael rhagor o archebion. 
Bydd cwsmeriaid newydd, ac yn 
bendant gwsmeriaid tramor yn aml 
iawn yn bwcio trwy asiant neu gwmni 

teithiau yn gyntaf. Trwy bennu prisiau 
fydd yn gadael i’r cwmni wneud elw 
neu drwy gynnig disgownt, gallwch 
werthu mwy a chynyddu nifer yr 
ymwelwyr neu lenwi llefydd gwag. 

4. Talu am ganlyniadau’n unig 
Er mwyn i’r Diwydiant Teithio lwyddo, 
rhaid i’r cwmni sy’n gwerthu’ch 
cynnyrch neu wasanaeth hefyd wneud 
elw. Fel arfer, dim ond comisiwn y bydd 
angen i chi ei dalu, neu gynnig 
disgownt pan fydd yn gwerthu’ch 
cynnyrch. Mae’n gyfle i’ch cynnyrch 
gael ei hyrwyddo i farchnad fwy heb  
i chi orfod talu fawr ddim mwy am 
hynny. 

5. Ffurfio perthynas tymor hir 
Daw’r masnach i’ch nabod a theimlo’n 
hyderus y gwnewch chi ddarparu 
cynnyrch da’n gyson. Bydd yn dal i 
hyrwyddo a gwerthu’ch cynnyrch 
flwyddyn ar ôl blwyddyn neu tan i  
alw’r farchnad awgrymu’n wahanol. 

6. Llai o ffwdan! 
Y masnach teithio yw’r ddolen 
rhyngoch chi a’ch cwsmeriaid tan eu 
bod yn cyrraedd wrth eich drws. Maent 
yn delio â chwestiynau, yr ochr 
ariannol ac unrhyw broblemau y daw’r 
cwsmer ar eu traws. Maen nhw hefyd 
yn gallu trefnu holl elfennau eraill o’r 
gwyliau i’r teithiwr. 

Sefydliad. 
 
Ffurfiad Diwydiant Teithio

— Gweithredwyr Teithio (Tour Operators) 
– yn creu pecyn o’r holl elfennau  
sy’n ffurfio gwyliau neu daith a bydd 
hynny’n aml yn cynnwys amrywiaeth 
o gwmnïau eraill gan gynnwys 
cwmnïau bysiau, llety a 
gweithgareddau yn y gyrchfan  
e.e. TUI. 

— Asiantwyr Teithio Ar-lein – yn 
gweithio’r un ffordd â chwmnïau 
teithio o, ond yn gwneud y cyfan 
ar-lein e.e. Expedia, booking.com, 
Viator.

— Asiantwyr Teithio – yn trefnu 
teithiau a llety personol i deithwyr. 
Maen nhw’n darparu’r gwasanaethau 
i’r cwsmer ar ran y cyflenwyr fel 
cwmnïau awyrennau, gwestai, 
rheilffyrdd a threfnwyr teithiau 
pecyn e.e. Trailfinders. 

— Cyfanwerthwyr – yn datblygu ac y 
cyflenwi pecynnau teithiau a llety 
cynhwysol i asiantwyr teithio sy’n eu 
gwerthu ymlaen i’r cwsmer. Maen 
nhw’n aml yn gwerthu i elfennau 
eraill y Diwydiant Teithio fel 
cwmnïau teithio a chwmnïau coetsys 
a ddim yn uniongyrchol i’r cwsmer. 

— Gweithredwyr teithio sy’n dod i 
mewn i’r wlad (Inbound Tour Operators) 
– cwmnïau sy’n creu teithiau ar gyfer 
cwmnïau rhyngwladol (cynrychiolir 
llawer ohonynt gan UKinbound, 
cymdeithas trefnwyr teithiau i’r 
wlad).

— Tefnwyr Lleol (Ground Handlers) – yn 
gwneud trefniadau i deithwyr tramor 
o’r funud y maen nhw’n cyrraedd y 
DU tan yr eiliad y maen nhw’n 
gadael. Mae’r gwaith yn golygu gofalu 
am brofiad yr ymwelydd tra’i fod yn 
dwrist rhyngwladol yn y wlad. 

— Cwmnïau Rheoli Cyrchfannau (DMC) 
– cwmnïau sydd â gwybodaeth leol 
arbenigol sy’n trin archebion ac yn 
trefnu teithiau, yn aml yn rhai sydd 
wedi’u creu’n arbennig. 

www.visitbritain.org/understanding-
travel-trade

https://www.visitbritain.org/understanding-travel-trade
https://www.visitbritain.org/understanding-travel-trade


Beth nesaf? 
 
Sut i gymryd rhan a chefnogi gwaith Croeso Cymru 
gyda’r Diwydiant Teithio

Cysylltwch â’r tîm ar traveltradewales@
llyw.cymru a rhoi gwybod inni  
am eich cynnyrch neu wasanaeth.

Gofalwch eich bod wedi’ch rhestru  
ar ein cronfa ddata a rhowch gymaint  
o wybodaeth berthnasol ar gyfer y 
farchnad ag y medrwch, gan gynnwys 
gwefannau, lluniau diweddar a nifer 
stafelloedd/grŵp. Bydd hynny’n helpu 
darpar brynwyr i gael hyd i chi’n 
rhwydd. 

Rhowch eich newyddion a’ch 
datblygiadau i ni gael eu rhoi ar 
dudalen newyddion ein gwefan, 
E-newyddion a gwybodaeth am 
gynnyrch. Pan fyddwn yn datblygu 
taflenni ffeithiau a theithiau ar gyfer  
y farchnad, gallwn eich cynnwys chi. 
Gofalwch eich bod yn anfon yr 
wybodaeth mewn da bryd at 
productnews@llyw.cymru. Byddwn  
yn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf 
gyda gweithredwyr teithio, cwmnïau 
PR, Visit Britain ac adrannau eraill 
Croeso Cymru. 

Helpwch ni pan fyddwn ni’n dod â 
gweithredwyr/asiantwyr teithiau ar 
dripiau cyfarwyddo/addysgol i Gymru 
a’n helpu i greu mwy o raglenni gwell.  
I gael y gorau o’r ymweliadau 
cyfarwyddo hyn, mae’n bwysig 
croesawu prynwyr a rhoi gwybodaeth 
berthnasol iddynt am eich busnes. 
Bydd yn syniad da cadw mewn 
cysylltiad â’r prynwyr ar ôl iddyn nhw 
fynd adre. 

Rydyn ni’n mynd i sioeau masnach 
cynnyrch a chyrchfannau ac mae 
llawer ohonyn nhw’n cynnig cyfleoedd 
i bartneriaid. Gallwch ymuno â ni, 
drwy: https://businesswales.gov.wales/
tourism/cy/digwyddiadau-masnach-
teithio

Cofiwch ddilyn: 

— @visitwalesbiz 
— @VisitWalesTrade 
— Rhowch #gwladgwlad a 

#findyourepic Croeso Cymru a 
#lovegreatbritain VisitBritain ar  
eich cyfryngau cymdeithasol 
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