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Tổng hợp những câu chúc mừng sinh nhật hay nhất 

Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật những người thương yêu của bạn, ban đang băn khoăn 

không biết nên gửi lời chúc cho họ như nào cho ý nghĩa và phù hợp. Thấu hiểu điều đó, 

chúng tôi đã dày công sưu tầm một số câu chúc hay, hài hước nhất cho gia đình, đồng 

nghiệp sẽ là cuốn cẩm nang hữu ích dành cho bạn. 

Không cần quà cáp cao sang, đôi khi một câu chúc ý nghĩa, phù hợp và chứa chan tình 

cảm chân thành của bạn sẽ là điều đơn giản làm hạnh phúc những người thân yêu của 

mình. 

Lời chúc mừng sinh nhật người thân ý nghĩa 

Bài viết là sự tổng hợp những lời chúc mừng sinh nhật bố, lời chúc mừng sinh nhật mẹ, 

lời chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ, lời chúc sinh nhật con trai 18 tuổi, ông bà, 

anh chị em trong gia đình hay nhnhất được ưa chuộng sử dụng trong dịp trọng đại này, 

mời các bạn tham khảo. 

Những câu chúc mừng sinh nhật bố mẹ, ông bà hay 

Ban đang băn khoăn không biết nên soạn cho mình những câu chúc như thế nào để phù 

hợp và thể hiện được tình cảm trân trọng biết ơn của mình dành cho những đấng sinh 

thành, ông bà luôn yêu thương con cháu. Hãy để chúng tôi giúp bạn. 

Những câu chúc mừng sinh nhật bố mẹ đầy ý nghĩa 2020 

Bên cạnh hoa và quà, những lời chúc sinh nhật bố, lời chúc sinh nhật mẹ ngắn gọn nhưng 

đong đầy tình yêu thương chân thành là điều không thể thiếu thay lời yêu thương dành 

cho đấng sinh thành. Bài viết này sẽ rất hữu ích cho bạn. 

Lời chúc sinh nhật bố ngắn gọn 

Những người đàn ông tuy không thể hiện tình yêu ra ngoài như mẹ, nhưng tình yêu của 

họ lại thầm lặng như sóng ngầm đại dương, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Sắp đến sinh nhật 

họ, bạn đã chuẩn bị cho mình những câu chúc mừng sinh nhật ba ý nghĩa chưa? Mời bạn 

tham khảo dưới đây: 

1. Hôm nay là một ngày đặc biệt của người đàn ông đặc biệt nhất cuộc đời con. Con chúc 

bố luôn khỏe mạnh, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ, em và con.Con yêu bố nhiều lắm, chúc 

mừng sinh nhật bố! 

2. Hai chị em con chúc bố thật khỏe mạnh, cảm ơn bố vì đã hi sinh rất nhiều vì gia đình 

của chúng ta. Chị em con luôn yêu bố, tự hào vì bố là bố của con. 
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3. Gửi đến người cha già vĩ đại nhất của con. Thế giới không có bố chắc chắn con sẽ 

không đạt được những thành công như thế này. Con chỉ cầu chúc cho bố và cả mẹ nữa 

thật khỏe mạnh, sống lâu bên anh em con. Chúc mừng sinh nhật bố yêu. 

4. Bố à, cả một đời bố đã vất vả vì chúng con. Hôm nay sinh nhật bố, chúng con chẳng có 

gì ngoài món quà nhỏ, và lời chúc sức khỏe đến bố. Chúng con chúc bố luôn luôn hạnh 

phúc, luôn luôn yêu đời, luôn luôn phong độ và sống mãi bên chúng con. Chúng con yêu 

bố. 

5. Sinh nhật bố, cả nhà chúc bố sinh nhật vui vẻ, luôn mạnh khỏe, luôn vui vẻ, mãi ở bên 

cạnh cả gia đình bố nhé. Chúng con cảm ơn bố đã hy sinh vất vả vì gia đình mình. Cả nhà 

luôn yêu bố! 

Những câu chúc mừng sinh nhật mẹ yêu hay nhất 

Chúng ta luôn đón nhận tình yêu của mẹ một cách tự nhiên và đôi khi coi đó là điều dĩ 

nhiên mà quên mất rằng họ xứng đáng hơn ai hết được chúng ta yêu thương quan tâm. 

Nhân ngày sinh nhật mẹ bạn, hãy để những lời happy birthday mom đầy yêu thương thay 

lời muốn nói dành cho họ. 

1. Kính chúc người phụ nữ đẹp nhất cuộc đời của con thật khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, 

bố mẹ luôn yêu thương nhau và yêu thương tụi con. Happy birthday Mẹ yêu. 

2. Cảm ơn mẹ vì đã nuôi dưỡng, chăm sóc cho con từng li từng tí, mẹ luôn bên cạnh con 

những lúc con cần nhất, tiếp thêm động lực để con vững bước trên cuộc đời. Con thực sự 

hạnh phúc vì có mẹ. Chúc mẹ yêu của con luôn khỏe mạnh, sống thật lâu mẹ nhé! 

3. Con gái gửi lời yêu thương ngọt ngào nhất đến mẹ. Chúc mẹ của con thêm một tuổi 

vẫn trẻ đẹp, khỏe mạnh và hạnh phúc. Gia đình mình sẽ sống với nhau suốt đời. 

4. Cảm ơn tạo hóa đã cho chúng con một người mẹ dịu hiền, luôn bao bọc, chở che chúng 

con dù đã khôn lớn Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu của con! 

5. Cám ơn mẹ đã sinh ra con, nhọc nhằn nuôi dưỡng con khôn lớn và trưởng thành. Nhân 

ngày sinh nhật mẹ, con chúc mẹ luôn vui vẻ và sống khỏe, con yêu Mẹ nhiều. 

Ngoài ra những câu chúc chúng tôi gợi ý phía trên cũng có thể biến đổi để chúc mừng 

sinh nhật mẹ chồng, chúc mừng sinh nhật bố chồng, chúc sinh nhật mẹ vợ, bố cũng rất 

hợp lý nhé.  

Những lời chúc sinh nhật ông bà ý nghĩa 
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Khi người làm cha mẹ trở thành ông bà của các cháu, cách thể hiện tình yêu của họ dành 

cho cháu của mình rất khác khi họ làm cha mẹ, đó là sự nuông chiều vô điều kiện. Bỏ túi 

ngay cho mình những lời chúc sinh nhật cho ông bà hay nhất dưới đây nhé. 

Câu chúc mừng sinh nhật ông ngoại, ông nội hay 

Ngoài những món quà tặng sinh nhật ông bà thì những tấm thiệp kèm theo lời chúc mừng 

yêu thương là điều sẽ khiến ông bà vui và hạnh phúc nhất. 

1. Hôm nay là ngày mừng thọ của ông, cháu không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời kính 

chúc ông sống lâu, thật khỏe mạnh. Cháu cảm ơn ông đã cho chúng cháu có được ngày 

hôm nay, chúc ông mãi khỏe mạnh. 

2. Chúc ông yêu quý của con bách niên giai lão, sống lâu trăm tuổi để đón nhận tình yêu 

thương ấm áp của con cháu trong gia đình. Chúc ông luôn vui khỏe và yêu đời. 

3. Con xin kính chúc ông một tuổi mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và khỏe mạnh. Ông 

phải sống thật lâu để hưởng phúc từ con cháu. 

4. Chúc ông yêu quý của con bách niên giai lão, sống lâu trăm tuổi để đón nhận tình yêu 

thương ấm áp của con cháu trong gia đình. Chúc ông luôn vui khỏe và yêu đời. 

5. Hôm nay mừng thọ ông, con không có gì hơn, kính chúc cho ông luôn khỏe mạnh, cầu 

mong cho ông bình an và vui vẻ bên con cháu. 

Chúc mừng sinh nhật bà ngoại, bà nội 

Hãy để những câu chúc chứa chan tình cảm thay lời muốn nói của bạn dành cho bà của 

mình vào ngày đặc biệt của bà nhé. 

1. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm,… kính chúc bà nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc 

trong ngày lễ mừng thọ này. Cháu chúc bà sống khỏe, sống lâu, sống đến bạc đầu, chờ 

ngày cháu đưa dâu về ạ. 

2. Cháu chúc bà thật nhiều sức khỏe để nhìn cháu trưởng nhé! Chắc chắn cháu sẽ ghi nhớ 

những lời dạy của bà và làm một người con thật tốt ạ! 

3. Nhân lễ chúc thọ bà con xin chúc bà phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn ạ! 

4. Nhân dịp lễ mừng thọ con xin tặng bà bó hoa đẹp nhất! Chúc cho bà sống lâu trăm tuổi 

và thật vui vẻ mỗi ngày ạ. Con sẽ luôn ngoan ngoãn và nghe lời bà. Con xin hết ạ! 

5. An khang phú quý thái thái bình 

Bách lão bá niên trường trường thọ. 
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Lời chúc sinh nhật con 

Tại một độ tuổi nhất định, những câu chúc sinh nhật dành cho con sẽ có sự thay đổi nhất 

định phù hợp với ước mơ của con và sự kì vọng của cha mẹ dành cho chúng. Ghi lại 

chặng đường trưởng thành của con bằng việc sưu tập lại những câu chúc qua năm tháng 

cũng là một ý tượng thú vị. 

Lời chúc mừng sinh nhật con gái 

Lời chúc sinh nhật con gái tròn 18 tuổi khi con đang chập chững học cách trưởng thành 

sẽ khác với lời chúc mừng sinh nhật con gái 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi khi chúng 

còn bé. Tham khảo một số câu chúc hay chúng tôi đã tổng hợp lại dành cho từng độ tuổi 

nhé. 

1. Chúc mừng sinh nhật bé yêu của ba mẹ. Ba mẹ chúc con luôn xinh đẹp, hạnh phúc và 

bình an. Mỗi bước chân con đi đều có ba mẹ dõi theo. Hãy vừng tin và làm những gì con 

muốn nhé! Yêu con rất nhiều. 

2. Thiên thần nhỏ của ba mẹ! Chúc mừng con đã bước sang tuổi mới. Hãy luôn lạc quan, 

yêu đời và mạnh mẽ nhé. Luôn nhớ rằng, có ba mẹ ở bên con! Yêu con! 

3. Con yêu! Chúc mừng sinh nhật tuổi 20 của con. Con gái mẹ đã trưởng thành thật rồi, 

hãy vững vàng để tự bước đi trên đôi chân của mình con nhé. Dù gặp bất cứ khó khăn 

nào trên đường đời, con hãy luôn nhớ rằng mẹ mãi bên cạnh và ủng hộ con. 

4. Chúa sẽ ban phước lành đến với con. Chúc mừng sinh nhật con - thiên thần đáng yêu 

của mẹ! 

5. Nhiều năm trước vào ngày này, Chúa đã quyết định gửi một thiên sứ đến thế gian. 

Chúc mừng sinh nhật thiên thần nhỏ đáng yêu của mẹ. 

Lời chúc mừng sinh nhật con trai 

Tương tự như đối với bé gái, những lời chúc mừng sinh nhật con trai 18 tuổi sẽ khác với 

khi chúng còn bé, bố mẹ hãy tham khảo bài viết dưới đây để có lựa chọn phù hợp nhé. 

1. Thân gửi con trai, cha không cần phải cho con biết cha yêu con như thế nào, nhưng với 

ngày sinh nhật của con, cha sẽ làm. Cha yêu con nhiều hơn bao giờ con có thể biết, cho 

đến khi con có con trai của con. Chúc mừng tuổi 18! 

2. chúc mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, ba mẹ mong con sẽ luôn mạnh mẽ và trưởng 

thành hơn để đối đầu với những thử thách trong tương lai con nhé. Ba mẹ yêu con rất 

nhiều! 
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3. Chúc mừng con trai yêu. Các mẹ yêu con bằng tình yêu thương bao la của những 

người mẹ trên trái đất này, mong con mau lớn khôn, khoẻ mạnh, bảnh bao và luôn làm 

vui lòng cha mẹ nhé! 

4. Chúc mừng sinh nhật con yêu! Chúc con hay ăn chóng lớn, thông minh và ngoan 

ngoãn. Bố mẹ mãi yêu con! 

5. Chúc con yêu sinh nhật vui vẻ! Bố mẹ mong rằng con của sau này sẽ trở thành một 

người tài giỏi, một công dân có ích cho xã hội. Mong mọi điều tốt lành, bình an sẽ đến 

với con! Mãi yêu con! 

Ngoài ra bạn cũng có thể biến đổi đôi chút để thành lời chúc mừng sinh nhật con rể hay 

và ý nghĩa nhé. 

Chúc mừng sinh nhật anh chị em 

Lời chúc mừng sinh nhật anh chị em hay nhất không chỉ đơn giản là một lời chúc mà còn 

gửi gắm trong đó tình cảm của bạn dành cho họ. Vậy bạn đã biết cách chúc sinh nhật anh 

trai, chị gái, em trai, em gái sao cho vừa ý nghĩa lại mang chút hài hước, vui vẻ gắn kết 

tình cảm chưa nào. 

Chúc mừng sinh nhật anh trai, em trai 

Bạn có thể tham khảo dưới đây. 

1. Chúc anh trai sinh nhật vui vẻ. Thêm một tuổi mới đẹp trai hơn, yêu đời hơn! ^^. Chúc 

anh làm ăn phát đạt, Thành công trong cuộc sống cũng như đường đời. Chúc anh những 

gì tốt đẹp nhất và may mắn trên mọi lĩnh vực. 

2. Happy birthday brother, Sinh nhật anh trai yêu quý! Em gái chúc anh luôn luôn “vui 

vẻ, tươi trẻ, mạnh khoẻ, tính tình mát mẻ, cuộc đời suôn sẻ” và luôn luôn “tươi cười, yêu 

đời, ngời ngời sức sống” Happy birthday! ^^ 

3. Chúc mừng sinh nhật em trai, chúc em tuổi mới 

Tươi như hoa thiên lý 

Khỏe như đá kim cương 

Sức mạng rắn phi thường 

Vượt qua được mọi khó khăn vất vả 

4. Nhân ngày sinh nhật, anh chúc em nhan sắc “quyết liệt” thăng hoa, tiền tài ào ào thăng 

tiến và tình yêu “tưng bừng” bùng nổ. 
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5. I hope all your birthday dreams and wishes come true. ~ Chúc tất cả các ước nguyện 

của em trai trong ngày sinh nhật đều trở thành hiện thực. 

Những câu chúc sinh nhật chị gái, em gái hay nhất 

Hãy dành tặng những điều tốt đẹp nhất cho người chị, người em yêu quý của mình nhé. 

1. Sinh nhật vui vẻ chị yêu nhé! Chúc chị thêm tuổi mới nhiều niềm vui, mãi xinh gái, 

luôn mạnh khoẻ, luôn thành công trong cuộc sống và những dự định sắp tới nhé. 

2. Chúc chị gái bước sang tuổi mới gì cũng mới ngày càng xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc, 

sớm có lương gửi e ít nhé , và sớm cho e thằng anh rể nhé chị …happy birthday sister 

3. Chúc mừng sinh nhật em gái, chúc em tuổi mới 

Tươi như hoa thiên lý 

Khỏe như đá kim cương 

Sức mạng rắn phi thường 

Vượt qua được mọi khó khăn vất vả. 

4. Chúc chị yêu sinh nhật vui vẻ! Chúc cho nụ cười xinh đẹp này của chị luôn nở trên 

môi, dù có bất cứ khó khăn nào xảy ra. Chúc cho chị thật nhiều sức khỏe, sự nghiệp bước 

sang một trang mới, thành công và viên mãn. Happy birthday to you!!! 

5. Chúc mừng Sinh Nhật chị, em chúc Cuộc Sống của chị tràn đầy niềm vui và Hạnh 

phúc thật nhiều. Mọi lo buồn tan biến hết nhé chị!!! Happy Birthday chị! 

Một cách chúc cũng rất thú vị mà các bạn trẻ thường sử dụng là đăng những stt kèm hình 

ảnh độc quyền hài hước để làm stt chúc mừng sinh nhật anh trai, stt câu chúc mừng sinh 

nhật chị gái cũng là một cách hay đầy thú vị và bất ngờ nhé. 

Những lời chúc mừng sinh nhật sếp, đồng nghiệp, khách hàng hay nhất 

Những con người đồng hành cùng bạn trên con đường tiến đến thành công, có thể coi như 

người thân trong nhà. Vậy sinh nhật họ bạn đã có ý tưởng nào với nội dung tấm thiệp bên 

cạnh bó hoa và quà chưa? Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn bằng những gợi ý dưới đây. 

Lời chúc mừng sinh nhật sếp 

Những câu chúc mừng sinh nhật sếp hay việc tặng quà sếp được xem là một nét văn hóa 

đẹp thắt chặt tình cảm giữa sếp và nhân viên. Nhưng không phải ai cũng biết cách gửi 

gắm tình cảm trân trọng biế t ơn của mình vào lời chúc sao cho phải đạo. Hãy để chúng 

tôi gợi ý cho bạn. 
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Lời chúc sinh nhật sếp nữ hay 

Với những người sếp là nữ, thì các câu chúc sinh nhật sếp cũng phải nhẹ nhàng, uyển 

chuyển hơn. Gợi ý cho đến bạn một số câu chúc sinh nhật sếp nữ cực dễ thương: 

1. Thay mặt các anh chị em xin gửi tới sếp lời chúc mừng sinh nhật, chúc sếp sinh nhật 

vui, khỏe, trẻ trung và luôn giữ được tâm hồn dạt dào tràn đầy sức sống như mãi tuổi hai 

mươi. 

2. Chúc mừng sinh nhật sếp, chúc chị gặt hái nhiều thành công hơn trong sự nghiệp và 

cuộc sống! 

3. Hôm nay là ngày đặc biệt của sếp, không có gì hơn, em xin chúc chị luôn thắng lợi 

mới, chúc cho những kế hoạch của công ty trong năm tới sẽ được thực hiện suôn sẻ, 

thành công. 

4. Thay mặt cho các anh chị em công ty. Em xin được gửi lời chúc mừng đến sếp, chúc 

sếp tuổi mới vẫn giữ được tâm hồn dạt dào sức sống như tuổi 20 mươi. Mãi là tượng đài 

xinh đẹp trong lòng chúng em. 

5. Ngày đặc biệt của sếp, em không có gì hơn ngoài lời chúc từ tận đáy lòng: Chúc chị 

mãi luôn xinh đẹp, rạng ngời như bây giờ, đặc biệt là chúc cho những kế hoạch của công 

ty ta sẽ thành công rực rỡ. 

Lời chúc sinh nhật sếp nam 

Trao gửi tình cảm thắm thiết của bạn dành cho sếp ngay bằng những câu chúc nhân ngày 

sinh nhật của anh ấy nhé 

1. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt em xin gửi lời chúc mừng sinh nhật sếp. Nhân ngày 

sinh nhật sếp, em chúc sếp sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc, ngày càng khởi sắc 

trong sự nghiệp, thành đạt trong cuộc sống. Happy Birthday to you. 

2. Chúc vị Thuyền trưởng của chúng ta tiếp tục đưa con tàu (Tên phòng or công ty) thẳng 

tiến ra biển lớn – (Tên phòng or công ty) ngày càng lớn mạnh, vững vàng trên thị trường. 

3. Sinh nhật Anh! Em chúc Anh mạnh khỏe, nhiều niềm vui, vững bước trên con đường 

phía trước, đưa chiến hạm (công ty) đến với những đại dương lớn. Cám ơn anh đã mang 

đến cho chúng em đi đến hết bờ bến này sang đại dương khác. 

4. Hôm nay là sinh nhật lần thứ…của sếp, chúc sếp có thật nhiều sức khỏe, ngày càng đột 

phá hơn trong sự nghiệp, viên mãn trong cuộc sống, hạnh phúc trong tình yêu. Happy 

Birthday to you! 
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5. Nhân cái sự kiện đặc biệt ngày hôm nay, em chúc anh/ chị luôn tràn ngập niềm vui và 

năng lượng trong cuộc sống và công việc. Cảm ơn sếp và chúc mừng sinh nhật sếp. 

Lời chúc sinh nhật đồng nghiệp vui vẻ, ý nghĩa 

Những người bạn kiêm đồng nghiệp sẽ rất hành phúc nếu được nhận một câu chúc bất 

ngờ vào ngày sinh nhật của họ đó. 

1. Chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp thân thiện, dễ mến của tôi. Hãy luôn vui vẻ và tràn 

đầy năng lượng như thế. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ luôn thành công trong công việc và 

cuộc sống. Chúc bạn sinh nhật vui! 

2. Sinh nhật vui vẻ nhé, mong rằng bạn luôn gặp thật nhiều may mắn và thuận lợi trong 

công việc cũng như trong cuộc sống! Sớm có tin vui để mọi người cùng chúc mừng nhé! 

3. Được làm chung môi trường cùng với một người đồng nghiệp dễ thương, thú vị và ấm 

áp như cậu, mình cảm thấy rất may mắn. Chúc cậu sinh nhật thật vui và vạn sự đều như 

ý! 

4. Xin gửi đến bạn món quà nhỏ, lời chúc ấm áp cùng tấm lòng to, mong mọi điều hạnh 

phúc, may mắn, tràn đầy luôn đến với bạn. 

5. Sinh nhật vui vẻ nhé! Chúc em luôn đạt được mọi điều mình mong muốn, tuổi mới có 

thể hoàn thành tất cả các mục tiêu đặt ra trong cuộc sống, an cư lạc nghiệp, yên bề gia 

thất. Chúc chú em sức khỏe và thành công! 

Lời chúc mừng sinh nhật khách hàng vip hay nhất 

Gắn kết tình cảm của công ty và khách hàng thân thiết của mình bằng việc quan tâm họ 

qua những lời chúc ngày sinh nhật này nhé. 

1. Chúc mừng sinh nhật cho bạn, Mr. XYZ! Chúng tôi hy vọng rằng năm mới này của 

cuộc đời bạn sẽ mang lại nhiều khả năng, cơ hội cho bạn hơn và chúng tôi là một phần 

của nó. 

2.  Chúc mừng sinh nhật cho một trong những khách hàng tốt nhất của chúng tôi! Công ty 

chúng tôi chúc bạn những ngày sinh nhật may mắn và hạnh phúc nhất! 

3. Từ tất cả chúng tôi - ABC: Chúng tôi chúc bạn không có gì ngoài việc hạnh phúc trong 

ngày đặc biệt này! Bạn có thể được ban phước với sức khỏe và sự giàu có to lớn trong 

những năm tới! Chúc mừng sinh nhật! 

4. [tên công ty] thân mến gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những Quý khách có sinh 

nhật trong tháng … này! Chúc Quý khách tuổi mới nhiều sức khỏe, an vui và hạnh phúc 
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với một cuộc hành trình mới nhiều thú vị, thật nhiều vui vẻ và tiếng cười rộn rã! <3 <3 

<3 

5. [Tên công ty]  gửi lời chúc mừng  tốt đẹp nhất đến Quý khách hàng nhân ngày sinh 

nhật 

Kính chúc Quý khách vui vẻ, hạnh phúc gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc 

sống. 

Cảm ơn Quý khách đã luôn đồng hành và ủng hộ [tên công ty] trong thời gian qua. 

Chúc mừng sinh nhật người yêu ngọt ngào 

Chúc mừng sinh nhật vợ chồng ý nghĩa 

Lời chúc mừng sinh nhật bạn bè siêu độc, siêu lầy 

Những câu chúc sinh nhật bựa, độc đáo nhất 

Hoa, quà, bánh sinh nhật, status, lời chúc mừng sinh nhật là những điều không thế thiếu 

trong bất kỳ buổi sinh nhật nào, bên cạnh những lời chúc sinh nhật ý nghĩa thì để đem lại 

niềm vui cho bạn bè chúng ta có thế sáng tạo ra những lời chúc mừng sinh nhật hài hước, 

bựa, bá đạo, lầy lội  để gửi đến những người bạn thương yêu. 

1. Sinh nhật vui vẻ, trẻ lâu, và nếu không muốn có gầu thì dùng Clear bạn nhé! 

2. Tin nhắn này được gửi từ thuê bao trả trước đến một thuê bao trả sao còn nợ tiền tháng 

trước. Nhân ngày sinh nhật của mày, tao trân trọng thông báo xoá nợ tháng rồi của mày 

và ghi nợ này vào tháng kế nhé. Sinh nhật vui vẻ nghe mèo mập ú. 

3. Suỵt, hôm nay ngày gì vậy ta, bí mật quốc gia đây, nay là ngày bạn thân yêu của tao 

được cộng dồn thêm tuổi đây mà. Chúc mày và gia đình ngày sinh nhật bình an, hạnh 

phúc sớm lĩnh thưởng thêm một em bé cho vui cửa vui nhà nhé. Ê mà nhớ đừng công 

khai tuổi thật nha, người ta té xỉu hết đó haha. 

4. Hiếm khi về quê đụng trúng ngày mày tốt nghiệp khỏi 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ. 

Mong mày thêm tuổi mới bớt bớt phát ngôn linh tinh, xuất hiện thình lình khiến tao giật 

mình quài nha. Già rồi sớm sớm yên bề gia thất, an cư lạc nghiệp, nhắm lừa được cô nào 

thì lừa gấp cho mẹ mày sớm có cháu mà ẵm bồng với ngừời ta nghen chưa. Sinh nhật an 

lành nghe bạn tui. 

5. Bạn ơi nói nhỏ nghe nè, chúc mừng nhé, chúc mừng ngày yêu quái hạ phàm được tròn hai 

mươi năm rồi nhé. Chúc mày sớm tu thành chín quả, mau mau tiến hoá thành người, bớt cổ 

quái với điên điên đê bạn bè còn cậy nhờ chút đỉnh nha nhóc 

Lời chúc mừng sinh nhật tiếng Anh, Hàn, Nhật, Trung, Pháp, Nga, Đức hay nhất 
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Trên đây là một số gợi ý về những câu chúc hay dành cho những người yêu thương xung 

quanh bạn. Hy vọng sẽ hữu ích cho bạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


