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Các câu chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh 

 

Vietjack xin được giới thiệu với các bạn những câu chúc mừng sinh nhật tiếng Anh ngắn 

gọn và ý nghĩa nhất để gửi tới gia đình và bạn bè! 

 

1. Have a great birthday.  

Sinh nhật thật tuyệt vời nhé! 

 

2. Many more happy returns!  

Mong bạn nhận được thật là nhiều điều tốt đẹp! 
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3. May your birthday be filled with laughter! 

Chúc sinh nhật của bạn tràn ngập tiếng cười! 

 

4. Have a fabulous birthday!  

Sinh nhật tuyệt vời nhé! 

 

5. Hope you have an enjoyable birthday! You deserve it! 

Hy vọng bạn sẽ có một sinh nhật thú vị! Bạn xứng đáng với nó! 

 

6. I wish you all the best on your special day! 

Tôi ước tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn trong ngày đặc biệt này! 

 

7. Love and health I wish you on this perfect birthday! 

Tôi chúc bạn luôn tràn đầy sức khỏe và tình yêu trong ngày sinh nhật đặc biệt này. 

 

8. May you birthday be filled with laughter!  

Mong rằng sinh nhật của bạn tràn ngập tiếng cười! 

 

9. May you have a fantastic day and many more to come! 

Chúc bạn có một ngày thật tuyệt vời và nhiều điều tốt đẹp hơn thế nữa! 

 

10. Blow the candles and make wish. It will come true! 
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Hãy thổi nến và ước nguyện, mọi thứ sẽ trở thành sự thật! 

 

11. I wish you a fun-filled, bright, exciting and joyous birthday! 

Tôi ước sinh nhật của bạn thật là nhiều niềm vui, ánh sáng, thú vị, hãy cùng tận hưởng 

nào! 

 

12. Let’s light the candles and celebrate this special day of your life. Happy birthday! 

Hãy thắp nến và kỷ niệm ngày đặc biệt này của cuộc đời bạn! Chúc mừng sinh nhật! 

 

13. It’s time to celebrate!  

Đã đến lúc ăn mừng rồi! 

 

14. I wish you a happier birthday than anyone else has wished you!  

Tôi chúc bạn sinh nhật vui vẻ hơn bất kỳ ai khác đã chúc bạn! 

 

15. All the best on your special day!  

Chúc tất cả mọi thứ tuyệt vời nhất trong ngày đặc biệt của bạn! 

 


