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Các câu chúc mừng Giáng sinh bằng tiếng Anh 

 

Giáng Sinh là dịp lễ mang đến cho chúng ta cảm giác an lành, ấm áp. Hãy cùng Vietjack 

tìm hiểu những lời chúc Giáng Sinh ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa để gửi tới mọi người nhé! 

 

 

• Wish you a Merry Christmas, many abundant joy and happiness in your life. 

Chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. 

• Wish you a magical Christmas. 

Chúc bạn một Giáng sinh diệu kì. 

• I hope Santa is good to you this year because you only deserve the best. 

Tôi hy vọng ông già Noel sẽ mang những điều tốt đẹp đến với bạn bởi bạn xứng 

đáng nhận nó. 

• Merry Christmas from our family to yours. 
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Gia đình tôi gửi đến bạn lời chúc Giáng sinh vui vẻ. 

• With all good wishes for a brilliant and happy Christmas season.  

Gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp cho một mùa Giáng sinh an lành và vui tươi. 

• May your family feel the love, peace and joy that come with the spirit of 

Christmas. 

Cầu chúc cho gia đình bạn luôn được yêu thương, bình an, lạc quan vào mùa 

Giáng sinh. 

• Bringing your good wishes of happiness this Christmas. 

Gửi đến bạn những lời chúc hạnh phúc trong ngày lễ Giáng sinh. 

• Wish all of you a happy and warm Christmas. 

Chúc các bạn của tôi có một mùa Giáng sinh vui vẻ và ấm áp. 

• Christmas time is here, may every day hold happy hours for you. 

• Giáng sinh đã đến, mong mỗi ngày qua đi sẽ là những giờ phút hạnh phúc nhất 

dành cho bạn. 

• Sending the warmest Christmas wishes to you and your family. May God 

shower his choicest blessings on you and your family this Christmas! 

Gửi đến bạn và gia đình những lời chúc Giáng sinh ấm áp nhất. Xin Chúa ban phúc 

lành đến bạn và người nhà trong mùa Giáng sinh năm nay. 

• A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. A Merry Christmas 

to you and your whole family. 

Một đêm im lặng, một ngôi sao ở trên, một món quà may mắn của hy vọng và 

tình yêu. Một giáng sinh vui vẻ cho bạn và cả gia đình. 

• Sending thoughtful wishes your way in the hope you have the joy and treasures 

that come with the Christmas season. 

Gửi tặng bạn những lời chúc sâu sắc với hy vọng bạn có nhiều niềm vui và những 

người yêu quý trong mùa Giáng sinh này. 
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