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Các câu chúc Tết bằng tiếng Anh 

 

1. May all your new year wishes come true. 

 Chúc mọi điều ước năm mới của bạn đều thành sự thật. 

 

2. Wishing you all the magic of the new year. 

Chúc bạn mọi điều thần kỳ của năm mới. 

 

3. Wishing you health and happiness in the year to come. 

Chúc bạn khỏe và hạnh phúc trong năm mới. 

 

4. I hope that the coming year bring you peace and prosperity. 

 Mong rằng năm mới sẽ mang sự bình yên và phát đạt đến cho bạn. 

 



VietJack.com                                                                                               Facebook: Học Cùng VietJack 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                                                 Youtube: VietJack TV Official  

5. On occasion of New Year, wishing all your family happiness and lucky. 

Nhân dịp năm mới tôi kính chúc toàn thể gia đình bạn một năm mới gặp được nhiều 

may mắn và hạnh phúc. 

 

6. Best wishes for the new year. 

Gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới. 

 

7. I hope you will have a new year with lots of luck finding you. 

Tôi chúc bạn sẽ có một năm mới với thật nhiều may mắn. 

 

8. Wish you a happy and prosperous new year, everything is as you wish. 

Chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý. 

 

9. Tet comes, it will bring my best wishes to you. 

Tết đến sẽ mang theo những lời chúc tốt đẹp nhất của anh dành cho em. 

 

10. Wish my grandparents a happy new year with lots of health. 

Chúc ông bà của con sẽ có một năm mới vui vẻ và dồi dào sức khỏe. 

 

11. Wishing my dear family a peaceful and happy new year. 

Chúc gia đình thân yêu của tôi có một năm mới bình yên và hạnh phúc. 

 

12. In the new year, I wish my whole family a prosperous year, happy and full of love. 
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Năm mới con chúc cả gia đình mình sẽ có một năm thịnh vượng, vui vẻ và đầy ắp yêu 

thương. 

 

13. Wishing you a new age will be prettier and better at school. 

Chúc bạn sang tuổi mới sẽ xinh gái hơn và học giỏi hơn. 

 

14. Wish you a memorable Tet, all the peace and the best. 

Chúc con có một cái Tết đáng nhớ, mọi điều an lành, vạn sự như ý. 

 

15. I hope that the coming year bring you peace and prosperity. 

Tôi mong rằng năm mới sẽ mang sự bình yên và phát đạt đến với bạn. 

 

16. Let your spirit soar and have a joy-filled New Year 

Hãy để tâm hồn bạn bay lên và chúc bạn một năm mới toàn những niềm vui. 

 

17. Be thankful for the prior year and hopeful about the next. Wishing you much 

prosperity good health and good luck! 

Hãy biết ơn năm cũ và hi vọng vào một năm mới. Chúc bạn an khang thịnh vượng. 

 

18. May the new chapter of your life be even better than the last.  

Cầu chúc cho chương mới của cuộc đời bạn sẽ tốt đẹp hơn chương trước.  

 

19. Wishes of peace and joy from our family to yours. 

Gửi những lời chúc yên bình và vui vẻ từ gia đình tôi đến gia đình bạn. 
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20. Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one. 

Ngày mai là trang giấy trắng đầu tiên của một cuốn sách 365 trang. Hãy viết một trang 

tốt đẹp nhé. 

 

21. Wishing you love, luck and longevity in the New Year! 

Chúc bạn đong đầy yêu thương, may mắn và trường thọ! 

 

22. Wish you a successful career and happy family. 

Chúc bạn sự nghiệp thành công, gia đình êm ấm. 

 

23. I hope in years to come you will have a good health and plain sailing. 

Tôi hy vọng trong năm tới bạn luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gió trong công việc. 

 

24. May all your wishes come true. 

Chúc bạn cầu được ước thấy. 

 

25. May your year be filled with abundance of smiles and laugh. 

Chúc bạn năm mới vui vẻ, nhiều tiếng cười và hạnh phúc. 

 


