
Top những lời chúc mừng sinh nhật người yêu ngọt 

ngào nhất 

 

Bên cạnh quà và tiệc, bạn cũng đừng quên dành những lời chúc sinh nhật hay, lãng mạn và ngọt 

ngào cho người yêu. Điều này sẽ khiến người yêu cảm nhận được tình cảm chân thành xuất phát 

từ trái tim của bạn. Dưới đây là một số lời chúc mừng sinh nhật người yêu hay, lãng mạn và ngọt 

ngào, mời các bạn tham khảo để có được lời chúc sinh nhật độc đáo dành tặng người mình yêu 

thương nhé. 

Status chúc mừng sinh nhật người yêu hay, ý nghĩa 

 

Status chúc mừng sinh nhật người yêu hay, ý nghĩa 

1. Dậy thôi nào, mặc một chiếc váy đẹp, và hãy cho chúng tớ xem nụ cười tuyệt vời trong 

ngày sinh nhật của cậu nhé. Chúc mừng sinh nhật! 

2. Tớ không thể diễn tả được niềm vui của mình, người bạn tốt nhất của tớ đang trưởng 

thành. Sinh nhật thật vui vẻ nhé! 

3. Cậu đẹp như những bông hoa đang nở trong vườn vậy. Chúc mừng sinh nhật người bạn 

thật xinh xắn của tớ. 
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4. Chúng ta không cần nến, sự duyên dáng trên gương mặt người bạn tốt nhất của tớ đã đủ 

để thắp sáng căn phòng này rồi. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé! 

5. Chúc mừng sinh nhật người tốt nhất thế giới. Cậu là người bạn tuyệt nhất của tớ và tớ 

mong điều tốt lành nhất trong ngày sinh nhật cậu.  

6. Khi bạn bước qua một tuổi mới, hãy nhớ đến những phước lành của bạn chứ không phải 

là tuổi tác. Đếm kinh nghiệm tuyệt vời của bạn chứ không phải là lỗi lầm. Chúc mừng 

sinh nhật bạn – một người mà tôi vô cùng yêu mến! 

7. Vào ngày mà bạn sinh ra, hãy nhìn về tương lai và quên đi quá khứ – điều tốt nhất vẫn 

còn đến mãi. Happy Birthday 

8. Sinh nhật cậu, tớ chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và bè bạn, một chút 

khó khăn và lo lắng để không quên mất chính mình, và tặng cậu một chiếc thuyền lớn để 

chở những giấc mơ to ra ngoài sự thực. Happy Birthday! 

9. Từ ngữ không thể diễn tả hết được những niềm vui khi tôi được nói “chúc mừng sinh 

nhật” bạn. Điều đó có nghĩa là tôi và bạn đã cùng nhau đi qua thêm 1 năm nữa trong cuộc 

đời. Bạn rất đặc biệt với tôi! 

10. Gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp nhất, ngọt ngào như những bông hoa này, vì anh đã 

cùng em đi đến tận cùng thế giới. Chúc mừng sinh nhật hạnh phúc.   

11. Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày đó em sinh ra đời cùng ngàn ngôi sao tỏa sáng. 

12. Cảm ơn em! Người mang cho anh niềm vui trong cuộc sống và hứng khởi trong công 

việc. Sinh nhật em, anh chúc em luôn xinh tươi, yêu đời, thành công trong cuộc sống. 

Anh sẽ luôn bên em! 

13. Chúc em, một nửa của đời anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi có anh luôn bên cạnh. Dù 

em đi tới đâu anh vẫn theo từng bước chân em. Anh chỉ mong được theo em trên đoạn 

đường còn lại để có thể dìu em khi em ngã, hạnh phúc khi được thấy em cười, và bên 

cạnh em khi em cô đơn nhất, với anh như thế là đủ. Mãi yêu em! 

14. Em à! Gửi em những lời chúc yêu thương nhất nhân Sinh nhật của em! Đơn giản anh chỉ 

muốn nói với em rằng anh mãi yêu em. Cuộc đời này của anh gắn chặt với em mất rồi. 

15. Nếu có thể, anh nguyện… mang trái tim chân thành của mình ra để tặng em trong ngày 

sinh nhật này    

16. Cám ơn Thượng Đế đã “thả” em/ anh xuống trái đất vào ngày này xxx năm trước, nếu 

không thì nụ hôn này biết gửi tặng ai đây? 

17. Vào ngày sinh nhật của bạn, tôi muốn nói lời cảm ơn vì đã chia sẻ với tôi tất cả những kỷ 

niệm tuyệt vời, và tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiều hơn nữa trong tương lai. 

Happy Birthday! 

18. 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. 

19. Hãy để những lời chúc sâu lắng của tôi luôn ở bên cạnh cuộc sống tuyệt vời của bạn. Tôi 

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

nhật vui vẻ! 

20. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới xinh lại càng xinh, duyên lại càng duyên, yêu 

lại càng yêu.      

21. Ngày sinh nhật em, anh chúc em luôn khỏe mạnh, tươi trẻ và công tác tốt, mãi mãi là tình 

yêu vĩ đại nhất của đời anh.    

22. Chúc mừng sinh nhật người yêu nhất và ngoan hiền dịu ngọt nhất của tôi. Cuộc sống 

buồn tẻ biết bao nếu vắng em. 



23. Anh sẽ không chúc em điều gì cả vì em xứng đáng được hưởng tất cả những điều tốt đẹp 

nhất trên đời. 

24. Tặng phẩm này riêng nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng mà kỉ niệm ở đây là anh/em gửi 

cho em/anh với tất cả những tình cảm tha thiết nhất. Sinh nhật vui vẻ và thật hạnh phúc 

nhé! 

25. Và ngày đó em sinh ra đời, cùng ngàn vì sao lung linh tỏa sáng… Cho đến bây giờ ngôi 

sao mang tên em vẫn luôn tỏa sáng, nhất là trong lòng anh!  

Status chúc mừng sinh nhật người yêu ngắn gọn 

 

Status chúc mừng sinh nhật người yêu ngắn gọn 

1. Với thế giới em là 1 người bình thường nhưng đối với anh em là là tất cả. ……….Happy 

Birthday my love…… 

2. Chúc tình yêu của anh một ngày tràn ngập những quà tặng, những lời chúc, những nụ hôn 

thì chỉ nhận được một cái thôi nhé. Và đó là của anh… chụt chụt. 

3. Nhân ngày sinh nhật em, anh xin tặng em món quà sinh nhật quý giá nhất của anh, đó 

chính là… cuộc đời anh. Em nhận đi…! 

4. Trong lúc này, anh nghĩ về em với tất cả yêu thương và anh ước rằng mọi thứ sẽ mang 

hạnh phúc cho em trong ngày này và mãi mãi về sau. 

5. Chúc ấy những gì tốt đẹp nhất mà chưa từng ai chúc ấy Mình sẽ luôn ở đằng sau ấy Luôn 

âm thầm và lặng lẽ đi suốt cuộc đời ấy Khi ấy cần, mình sẽ đến bên cạnh ấy HAPPY 

BIRTHDAY TO YOU…!!! 



6. My love! Anh đã yêu em từ khi anh chưa ra đời. Chúc em có được đầy tràn tình yêu của 

anh. 

7. Tình yêu không làm anh hạnh phúc, nhưng yêu em thì làm anh hạnh phúc. Chúc mừng 

sinh nhật tình yêu của anh. 

8. Chúc mừng sinh nhật người yêu nhất và ngoan hiền dịu ngọt nhất của tôi. Cuộc sống 

buồn tẻ biết bao nếu vắng em. 

9. Em biết không, trái đất đang ngừng xoay 1 giây để chúc mừng sinh nhật em đó. 

10. Nếu không có ngày này thì có lẽ anh cũng không có được em. Happy birthday to my 

love…..! 

11. Thông tấn xã tình yêu xin thông báo, chủ thuê bao 09xxx vừa nhận được 1 lời chúc mừng 

sinh nhật cùng 1 nụ hôn gió từ thuê bao 09xxx. Happy birthday to my honey.    

12. Anh yêu quý, mong anh một tuổi mới yêu em nhiều hơn, nhiều hơn nữa nha anh và giữ 

mãi tình yêu mà anh dành cho em… Tháng 9 này em đi lấy chồng đó, hi hi. 

13. Chúc em tuổi mới ngày càng xinh đẹp “dã man”, thông minh “khủng khiếp”, nhưng đừng 

bao giờ rời xa anh nhé. 

14. Anh yêu! Sinh nhật anh em chúc anh gặt hái được nhiều thành công. Mong anh mãi yêu 

em như ngày đầu và luôn ở bên em. 

15. Ước mong anh là con suối trong những ngày nắng gắt, để em… rửa chân cho mát. Ước 

mong anh là cái nắng gay gắt trong ngày áp thấp nhiệt đới, để em phơi đồ… Nói chung 

anh là cái gì đó không thể thiếu trong đời này, dù giản dị nhưng rất quan trọng. Chúc 

mừng anh tuổi mới với nhiều niềm vui. 

16. Chúc mừng sinh nhật anh, sang tuổi mới, thành công mới, nhiều niềm vui mới, nhiều 

thắng lợi mới, và nếu có thể cả người yêu mới nữa nhé. Yêu em đây nè… 

17. Vào ngày này xxx năm trước 1 con quỷ đã ra đời, và chúa phái thiên sứ là em xuống để 

giúp cho ác quỷ ấy biết thế nào là tình yêu. Đó là lý do em ở bên anh hôm nay. 

18. Cuộc đời này của em/ anh gắn chặt với anh mất rồi… Sinh nhật năm nay năm sau, 10 

năm sau hai mươi năm sau 50, 100 năm sau chúng ta vẫn đốt những ngọn nến lung linh 

này nhé…. 

19. Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày đó em sinh ra đời cùng ngàn ngôi sao tỏa sáng. 

20. Nếu có thể, anh nguyện móc trái tim chân thành của anh ra để tặng em trong ngày sinh 

nhật này. 

21. Chúc mừng sinh nhật anh, sang một tuổi mới, thành công mới, nhiều niềm vui mới, nhiều 

thắng lợi mới, và nếu có thể thì cả người yêu mới nữa nhé. Yêu em đây nè! 

22. Cún con của anh. Hôm nay là sinh nhật em và ngày này sang năm cũng là sinh nhật em 

và các năm sau nữa cũng là ngày sinh nhật em.. Nhưng đối với anh anh mong điều tốt 

lành đến với em hàng ngày và hãy để anh được hàng ngày trong suốt cuộc đời này anh 

mong được yêu thương che chở và mang lại hạnh phúc cho em. Yêu em nhiều lắm lắm! 

23. Hãy để những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi luôn ở bên cạnh cuộc sống tuyệt vời của bạn. 

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

Sinh nhật vui vẻ nhé! 

24. Món quà này, riêng Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng kỉ niệm ở đây là anh muốn gửi cho 

em bằng tất cả những tình cảm tha thiết nhất. Chúc em sinh nhật vui vẻ. 

25. Chúc mọi điều ước trong ngày sinh nhật của bạn đều trở thành hiện thực, hãy thổi nến 

trên bánh sinh nhật để ước mơ được nhiệm màu. 

26. Những lời nói hành động của bạn đã ở tận sâu trong trái tim của mình. Những kỉ niệm 

ngọt ngào và ấm áp đã từng cảm nhận qua. Mình hy vọng những kỉ niệm đó sẽ còn đọng 



mãi. Hơn thế nữa mình mong muốn sẽ còn được dự nhiều lần sinh nhật của bạn như thế 

này. Trong con mắt của mình thì bạn là con người hoàn hảo nhất. Chúc mừng sinh nhật ! 

“Happy birthday to my love” 

27. Cám ơn cái ngày anh/em cất tiếng khóc oe oe chào đời, nếu không có ngày ấy, anh/em 

biết gửi trái tim này cho ai?    

28. Cuộc đời này của em/ anh gắn chặt với anh mất rồi… Sinh nhật năm nay năm sau, 10 

năm sau hai mươi năm sau 50, 100 năm sau chúng ta vẫn đốt những ngọn nến lung linh 

này nhé….. 

29. Sinh nhật năm nay, em chúc anh mãi như ngày xưa. 

30. Vào ngày này xxx năm trước 1 con quỷ đã ra đời, và chúa phái thiên sứ là em xuống để 

giúp cho ác quỷ ấy biết thế nào là tình yêu. Đó là lý do em ở bên anh hôm nay.  

Mess dài chúc mừng sinh nhật người yêu ở xa 

Gợi ý xem thêm: 

• chúc mừng sinh nhật sếp 

• chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp 

• chúc mừng sinh nhật bạn 

 
Mess dài chúc mừng sinh nhật người yêu ở xa 

1. Đây là sinh nhật lần thứ hai mà chúng ta xa nhau, không có bánh kem hay quà tặng nữa 

rồi… Nhưng trong thời khắc của ngày hôm nay Em chúc Anh sinh nhật vui vẻ, sang tuổi 
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mới ngày càng thêm trưởng thành, trở thành bờ vai vững chắc để có thể Em dựa vào. Yêu 

Anh nhiều lắm. 

2. Anh yêu, chúc Anh yêu có một ngày sinh nhật thật vui vẻ. Em không cùng anh thổi nến 

được rồi, nhưng anh hãy cùng những người bạn của mình thổi nến để ước mơ được 

nhiệm màu nhé! Em hy vọng sinh nhật lần sau của anh, chúng ta sẽ được ở bên cạnh 

nhau, Em được cùng Anh tổ chức sinh nhật… Sinh nhật thật ấm áp Anh nhé! 

3. Em à! Gửi em các lời chúc yêu thương nhất nhân ngày Sinh nhật của em! Đơn giản anh 

chỉ muốn nói với em là anh mãi yêu em. Cuộc đời này của anh đã gắn chặt với em mất 

rồi. 

4. Chúc em, một nửa của đời anh đã luôn cảm thấy hạnh phúc khi có anh luôn bên cạnh. Dù 

em đi tới đâu anh vẫn luôn đi theo từng bước chân của em. Anh chỉ mong được theo em 

trên các đoạn đường còn lại để có thể dìu dắt khi em ngã, hạnh phúc khi được thấy em 

cười, và bên cạnh em khi em cảm thấy cô đơn nhất, với anh như thế đã là quá đủ. Mãi 

yêu em.  

5. Tặng phẩm này riêng nó chẳng có ý nghĩa nào cả, nhưng mà kỉ niệm ở đây là anh sẽ gửi 

cho em với tất cả các tình cảm tha thiết nhất. Chúc em yêu sinh nhật thật vui vẻ. Hy vọng 

nó sẽ luôn bên em mỗi lúc anh không ở kế bên. Nhớ e lắm đấy. 

6. Gửi đến em lời chúc sinh nhật tốt đẹp nhất, ngọt ngào như các bông hoa này, vì em đã 

cùng anh đi đến tận cùng của thế giới. Chúc em sinh nhật hạnh phúc. 

7. Sinh nhật này tuy em không thể ở bên anh nhưng đêm qua em đã bí mật nhét trái tim của 

mình vào trong lồng ngực anh rồi, anh có thấy tim mình hôm nay đập mạnh hơn không? 

Sinh nhật vui vẻ a nhé! Yêu anh quá nè! 

8. Anh à, hôm nay là ngày sinh nhật của anh… Em chỉ biết gửi theo gió lời yêu thương đến 

anh nồng nàn nhất nhân ngày sinh nhật của Anh. Đơn giản em chỉ muốn nói với anh 

rằng: em yêu anh rất nhiều. cuộc đời em chỉ luôn mong có anh bên cạnh… Mong anh 

thêm tuổi mới thật nhiều sức khỏe và là chỗ dựa tinh thần suốt đời cho em. 

9. Chúc anh yêu có một ngày sinh nhật thật vui vẻ. Dù năm nay sinh nhật của hai ta không 

thể ở cạnh nhau, những kỷ niệm sinh nhật anh mọi năm sẽ vẫn là món quà lớn nhất em 

dành đến anh. Mong tình yêu của Em sẽ mang đến sự bình yên cho Anh trong ngày đặc 

biệt này. Yêu Anh. 

10. Ngày sinh nhật của anh năm nay, chúng ta tạm thời không thể ở bên cạnh nhau. Em chúc 

Anh có các giây phút tuyệt vời bên bạn bè mới trong ngày quan trọng này. Mặc dù Em 

không thể ở bên cạnh anh trong ngày này, nhưng Em vẫn luôn hy vọng mọi điều tốt nhất 

sẽ đến bên cạnh Anh. Em vẫn luôn ở đây đợi Anh trở về nè. Yêu Anh. 

11. Một ngày thật đặc biệt mà em không thể ở bên anh, em xin gửi các lời chúc tốt đẹp nhất 

đến bên nhanh mong cho anh sớm hoàn thành công việc và về đây bên em. Em muốn 

chạy thật nhanh đến bên anh và trao cho anh một nụ hôn, ôm anh một cái thật chặt và nói 

anh yêu sinh nhật vui vẻ nhé. EM yêu ANH! 

12. Chúc tình yêu của em một ngày sinh nhật tràn ngập quà tặng, những lời chúc, những nụ 

hôn thì chỉ được nhận một cái thôi nhé. Và đó phải là của em. Nhưng tạm thời em sẽ giữ 

lại nó, khi nào anh về em sẽ gửi lại sau nha! Nhớ anh nhiều lắm! 

13. Mặc dù không thể ở bên em trong dịp sinh nhật này nhưng anh cũng xin chúc em sinh 

nhật vui vẻ, sang tuổi mới xinh lại càng thêm xinh, duyên lại càng duyên, yêu lại càng 

yêu. Yêu e nhiều lắm! 



14. Chúc mọi điều ước trong ngày sinh nhật của em đều sẽ trở thành hiện thực, hãy thổi nến 

trên chiếc bánh sinh nhật để ước mơ được nhiệm màu. Anh hi vọng ngày này năm sau a 

có thể ở bên cạnh em để cùng em chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ e nhé! 

15. Chúc em yêu sinh nhật thật vui vẻ và có các phút giây thật tuyệt vời bên bạn bè và người 

thân trong ngày quan trọng này. Mặc dù anh không ở bên cạnh em vào lúc này nhưng anh 

hi vọng rằng em sẽ luôn thật vui vẻ, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống em nhé! 

Happy birthday to you! 

16. Chúc sinh nhật hạnh phúc đến người con gái mà cả đời tôi tìm kiếm. Đây là một tương lai 

tươi sáng và hạnh phúc! 

17. Anh nghĩ luôn về em mỗi và mỗi giây trong cuộc đời của anh bởi vì anh là người yêu và 

người bạn tuyệt vời nhất ở trên thế giới này. Cầu mong trái tim của chúng ta mãi mãi hòa 

nhịp làm một. Chúc mừng sinh nhật.  

Mess dài chúc mừng sinh nhật người yêu cũ 

 

Mess dài chúc mừng sinh nhật người yêu cũ 

1. Em thành thật xin lỗi anh vì tất cả những việc em đã làm với anh. Mong anh hãy hiểu cho 

em, bởi em không thể sống mà thiếu gia đình. Nhân dịp hôm nay là sinh nhật của anh, em 

chúc anh sớm tìm người phù hợp. 

2. Dù cuộc sống có bộn bề đến mấy, chỉ cần nhìn thấy anh là em đủ mãn nguyện. Dù biết 

em đã quá tàn nhẫn quá anh nhưng em không thể nào làm khác được. Mong anh hãy hiểu 

cho em. Chúc anh sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc. 



3. Gửi người con trai em yêu nhất. Dù ngày xa anh đã rất lâu nhưng đối với em ngỡ như 

ngày hôm qua. Mặc dù em rất buồn vì thiếu anh nhưng em không thể gục ngã bởi em biết 

anh mỗi ngày theo dõi về em. Cám ơn anh vì tất cả, sinh nhật vui vẻ nhé chàng trai năm 

ấy. 

4. “Người yêu cũ” là đã từng làm em đau khổ rất nhiều, tuy em sẽ không hận anh bởi em 

biết anh cũng rất đau khi làm em buồn. Thôi mình mãi là bạn anh nhé, chúc anh sinh nhật 

vui vẻ và hạnh phúc. 

5. Mặc dù đôi ta không thuộc vào nhau nhưng em vẫn nhớ mãi những kí ức năm xưa. 

Không biết dạo này anh sống ra sao, có vui vẻ hạnh phúc không? Cầu chúc anh sinh thần 

vui vẻ và trọn vẹn niềm vui. 

6. Anh thân mến, em hy vọng anh tìm thấy được người phụ nữ mang lại cho anh hạnh phúc. 

Chúc anh có một sinh nhật vui vẻ nhé. 

7. Nếu sinh nhật là một sự khởi đầu, thì hãy nói lời tạm biệt với ký ức đau thương trước đây 

để đón nhận một mối quan hệ mới giữa em và anh, chúng ta vẫn có thể là bạn. Chúc anh 

sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. 

8. Mặc dù đã không còn ở bên nhau nhưng vào ngày này em vẫn rất nhớ anh. Không biết 

anh sống ra sao, giờ như thế nào. Cầu chúc cho anh sinh nhật thật hạnh phúc, vui vẻ! 

9. Anh không thể cùng em đi hết đoạn đường này, nhưng anh hứa sẽ mãi theo sau và cầu 

cho em hạnh phúc đến khi có người khác thay anh yêu em . 

10. Mong rằng nơi ấy sẽ có người thay em lo lắng cho anh. Sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc 

nhé người em đã từng yêu! 

11. Khoảng cách giữa chúng ta… không xa… nhưng thật ra… chẳng bao giờ… gần được 

nữa. Chúc em hạnh phúc bên tình yêu mới nhé! 

12. Buông tay một người mà mình yêu thương nhất, là điều rất khó nhưng biết làm sao đây. 

Chỉ biết chúc anh sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc với người anh lựa chọn. 

13. Anh đã cố gắng xóa bỏ những gì thuộc về em, nhưng cho dù anh có cố gắng bao nhiêu 

cũng không thể quên được em. Chúc mừng sinh nhật em. 

14. Em đã từng là tất cả của anh, nhưng giờ đây anh chỉ biết chúc em hạnh phúc, một người 

nào đó sẽ yêu em nhiều hơn anh và thay anh chăm sóc quãng đời còn lại cho em. Gửi 

ngàn lời chúc nhân ngày sinh nhật em. 

15. Gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến em. Xin lỗi vì những tổn thương tôi gây ra cho em. 

Anh thực sự xin lỗi. Chúc mừng sinh nhật em. 

16. Vào ngày sinh nhật của em, anh không mong gì hơn em sẽ tìm thấy được một người biết 

yêu thương và trân trọng em suốt quãng đời còn lại. Chúc em có một ngày sinh nhật hạnh 

phúc. 

17. Duyên trời chỉ cho phép anh và em đi đến đoạn đường này. Sinh nhật em, anh không biết 

nói gì hơn là chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc trên con đường em đã chọn. 

18. Dù em đã ở xa anh nhưng trong trái tim anh luôn thầm mong cho em được hạnh phúc, 

đặc biệt là trong sinh nhật của hôm nay. Em hãy sống thật vui vẻ em nhé. Vì ở đâu đó vẫn 

có một người muốn được nhìn thấy em cười!  



Status chúc mừng sinh nhật người yêu hài hước 

 

Status chúc mừng sinh nhật người yêu hài hước 

1. Thêm tuổi mới ngập tràn thành công và nhớ giữ kín tuổi thật kẻo người ta lại cho mày 

vào hội người già neo đơn.  

2. Sang tuổi mới xinh lại càng thêm sinh, duyên lại càng thêm duyên và nhớ bớt hâm lại.  

3. Sinh nhật may mắn, chân bớt ngắn!  

4. Thêm tuổi mới ngày càng xinh xắn, tính bớt xoắn, chân bớt ngắn!  

5. Chẳng biết chúc mày cái gì thôi thì coi như bọn bạn đã chúc hộ tao. 

6. Chúc sinh nhật nhiều quà, nhiều quá không dùng hết thì chia cho tao chút nha.  

7. Chúc em tuổi mới ngày càng xinh đẹp nhưng chỉ để anh ngắm thôi nha.  

8. Quà sinh nhật nếu không dùng hết chia cho em chút nha.  

9. Sang tuổi mới giảm đi vài kg mỡ, bớt tà tữa nhe cưng.  

10. Càng nhiều sinh nhật càng nhiều sức khỏe, chúc cậu tương lai nhiều sinh nhật hơn!  

11. Lại thêm tuổi mới nhưng đừng già đi mà phải nhiều tiền hơn nhớ chưa!  

12. Anh sẽ không chúc em sinh đẹp hơn đâu vì xinh quá nhỡ thằng khác cướp mất. Nhưng 

trong mắt anh thì em luôn là người đẹp nhất. 

13. Chúc anh ngày càng phát tài, gắng mua nhiều quà hơn cho em.    

14. Không xinh đẹp cũng được, không giỏi cũng không sao. Nhưng nhất định phải yêu anh 

nhiều nhé. 

15. Chúc em thêm tuổi mới xinh như con “tinh tinh”, đừng hung tợn như “sư tử Hà Đông”. 

Và luôn bên anh nhé!  



16. Chúc chồng yêu sinh nhật vui vẻ, thành công hơn, phấn đấu body 1 múi để không cua 

được con khác.  

17. Chúc em yêu thêm tuổi mới xấu hơn một chút, mập hơn một tẹo, lùn hơn vài cm. Chứ 

nếu xinh quá anh sợ mất em lắm.  

18. Cảm ơn mẹ vợ đã sinh ra em vì nếu không có ngày em cất tiếng khóc oe oe thì giờ này 

anh vẫn ế chỏng ế chơ.  

19. Chúc mừng sinh nhật tiểu công chúa, chúc công chúa luôn xinh đẹp, giỏi giang và đừng 

bỏ anh.  

20. Anh không có quà gì tặng em chỉ có tấm thân này. Em thích làm gì thì làm.  

21. Anh hứa sẽ tặng em những món quà mắc tiền. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không có gì mắc 

tiền bằng anh.  

22. Chúc cưng sinh nhật tràn ngập quà tặng nhưng cấm được chia tay anh, em mà chia tay là 

anh sẽ đòi lại quà:))  

23. Cảm ơn bố mẹ vợ tương lai đã sinh ra em! Nếu không có bố mẹ chắc giờ con còn ế dài.  

24. Ông xã lại thêm tuổi rồi. Chúc ông xã kiếm được nhiều tiền hơn. Và phải nhớ đệm cho 

vợ, cấm đem cho con khác.  

25. Cảm ơn ông trời đã cho em hạ phàm, nếu không có em cuộc đời anh biết về tay ai.  

26. Sinh nhật tình yêu của tôi xinh lại càng xinh, cute lại càng cute, yêu anh lại càng yêu anh 

hơn. Yêu thằng khác là anh cho ăn đòn đó nha.  

27. Em sinh ra đã là của anh. Chúc em yêu sinh nhật xinh đẹp “dã man”, thông minh “tàn 

bạo”.  

28. Em thích quà gì? À mà thôi có anh là có tất cả rồi ^_^  

29. Gửi tình yêu của tôi những lời chúc tốt đẹp nhất. Hãy luôn mỉm cười dù xinh hay xấu bởi 

với tôi em luôn đẹp nhất.  



Chúc mừng sinh nhật người yêu bá đạo 

 

Chúc mừng sinh nhật người yêu bá đạo 

1. Chúc ấy sinh nhật vui vẻ nha, nhiều nến, nhiều hoa và được nhiều quà của người thân 

tặng. Tớ xin “hỏi gặng” ấy nhớ tớ không. Nếu nhớ thật lòng nhận ngay quà tặng. 

2. Chúc mừng sinh nhật anh, sang một tuổi mới, thành công mới, nhiều niềm vui mới, nhiều 

thắng lợi mới, và nếu có thể thì cả người yêu mới nữa nhé. Yêu em đây nè! 

3. Chúc anh yêu tuổi mới ngày càng tài sắc hơn, tiền luôn đầy túi, bụng ngày càng nhiều 

múi và người yêu chất cao hơn núi. Thử xem thì biết tay tui. 

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.  

5. Tiệc sinh nhật có lợi cho sức khỏe con người lắm nhe. Nghiên cứu cho thấy ai càng nhiều 

tiệc sinh nhật thì sống càng lâu! 

6. Sáng nay tỉnh giấc… em chợt nhớ nay là sinh nhật anh. Lại thêm một chiếc lá vàng rơi 

nữa rùi. Ai bảo thêm tuổi là già nhỉ? Ngốc quá! Thêm tuổi là thêm nhiều yêu thương. 

Chúc anh sinh nhật thật vui. Yêu anh!  

7. Tin nhắn này không có chất béo, không cholesterol và không chứa chất gây nghiện, nó 

chỉ có rất nhiều đường mà thôi. Nhưng dù nhiều đường thế nào đi chăng nữa nó cũng 

không bao giờ có thể ngọt ngào như bạn – người đang đọc nó. Chúc em sinh nhật hạnh 

phúc và tràn đầy tiếng cười nha! 

8. Ước mong anh là con suối trong những ngày nắng gắt, để em …rửa chân cho mát. Ước 

mong anh là cái nắng gay gắt trong ngày áp thấp nhiệt đới, để em phơi đồ…. Nói chung 



anh là cái gì đó không thể thiếu trong đời này, dù giản dị nhưng rất quan trọng. Chúc 

mừng anh tuổi mới với nhiều niềm vui… 

9. Hãy luôn giữ nét baby và giọng cười trời cho của anh nha. Đừng thay đổi hình tượng của 

em nha anh, một anh chàng baby đáng … đánh đòn. 

10. Chúc em sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới xinh lại càng xinh, duyên lại càng duyên, yêu lại 

càng yêu. Nhưng yêu ai khác ngoài tui là dễ bị đánh đòn đó nha! 

11. Chúc ấy tuổi mới ngày càng đẹp trai hơn, tiền luôn đầy túi, bụng ngày càng nhiều múi và 

người yêu chất cao hơn núi – rồi sẽ biết tay tui! 

12. Hôm nay không như ngày hôm qua, hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày mà một thiên 

thần đáng yêu đã có mặt trên thế giới cách đây…năm. Luôn mỉm cười và may mắn nhé, 

em yêu! 

13. Anh muốn gửi tới Em tình cảm yêu thương nhất từ sâu thẳm trong trái tim Anh. Với Anh, 

em là tất cả, tài sản vô giá của cuộc đời Anh. Anh luôn cầu nguyện và hằng mong cho 

Em có sức khoẻ để được bên Anh trên cuộc đời này. Anh luôn chúc em thành công trong 

sự nghiệp, nhưng với Anh sức khoẻ của em là quan trọng nhất để anh luôn có em bên 

cạnh. Anh yêu Em nhiều và nhất, chỉ một mình em thôi!  

14. Có thể cả thế giới sẽ không nhớ và không biết đến ngày của Vợ nhưng Chồng thì sẽ luôn 

nhớ và biết đến những ngày đặc biệt này. Chúc Vợ yêu mỗi năm đều có ngày vui vẻ như 

vậy. Happy Birthday! 

15. Cám ơn cái ngày em cất tiếng khóc oe oe chào đời, nếu không có ngày ấy, chắc giờ anh 

còn Ê….sắc…..Ế quá? Chúc mừng sinh nhật em yêu! 

16. Chúc em tuổi mới ngày càng xinh đẹp “dã man”, thông minh “khủng khiếp”, nhưng đừng 

bao giờ rời xa anh nhé! 

17. Em không thể tìm được những lời dịu dàng. Em chỉ có thể nói “Em mãi yêu anh” thôi. 

Chúc mừng sinh nhật anh yêu! 

18. Đối với thế giới, em chỉ là một người bình thường, nhưng đối với anh, em là tất cả. Chúc 

mừng sinh nhật em! 

19. Hãy nhận một món quà đơn giản của anh vào mỗi buổi sáng được bao bọc bởi tình yêu, 

được buộc lại cũng bằng tình yêu và được gắn vào với lời cầu xin cho em được bình yên 

và hạnh phúc mỗi ngày. Chúc em sinh nhật vui vẻ! 

20. Chúc em 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”. 

21. Chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ, ngày càng mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào, mau ăn chóng… 

đẻ! 

22. Chúc anh yêu sinh nhật vui vẻ, 1 ngày lượm được cọc tiền, 1 tuần lượm được túi tiền, 1 

tháng lượm được vali tiền, cả năm ôm tiền mà ngủ! 



Caption chúc mừng sinh nhật người yêu bằng tiếng Anh 

 

Caption chúc mừng sinh nhật người yêu bằng tiếng Anh 

1. This present is not valuable in itself, but it is a souvenir, it brings all most my warm 

sentiment. Happy birthday to you (Tặng phẩm này riêng nó chẳng có ý nghĩa gì cả, 

nhưng mà kỉ niệm ở đây là anh gửi cho em tất cả những tình cảm tha thiết nhất. Sinh nhật 

vui vẻ) 

2. While many people may be thinking of you on your birthday, I want you to know I’m 

first on that list! Happy Birthday to the most special girl in my life! (Trong khi rất nhiều 

người nghĩ đến em trong ngày sinh nhật, anh muốn em biết rằng, anh đứng đầu trong 

danh sách đó. Chúc mừng sinh nhật cô gái đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi) 

3. Send you my beautiful wishes that are as sweet as a flower to be your companion till the 

end of the world. Happy birthday to you! (Gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất, ngọt 

ngào như những bông hoa này, vì em đã cùng anh đi đến tận cùng thế giới. Chúc em sinh 

nhật hạnh phúc !) 

4. With each year I love you more and more. Happy birthday sweet love! (Cứ mỗi năm anh 

lại yêu em nhiều và nhiều hơn nữa. Chúc mừng sinh nhật em yêu!) 

5. Happy Birthday!! I love you so freaking’ much, hope you have an awesome birthday! 

(Sinh nhật vui vẻ! Tớ yêu cậu rất nhiều, hy vọng cậu có một ngày sinh nhật tuyệt vời) 

6. Nothing brings me more happiness than the smile on your face. I want to see that smile 

on my girlfriend's lips forever. Celebrate! You deserve the best. (Không gì có thể làm anh 

hạnh phúc hơn nụ cười trên khuôn mặt em. Anh muốn nhìn thấy nụ cười trên đôi môi bạn 

gái anh mãi mãi. Chúc mừng. Em xứng đáng những điều tốt đẹp nhất) 



7. Do you believe in miracles? I sure do, Because I found you! Happy Birthday to the best 

girlfriend in the whole wide world! (Em có tin vào những phép lạ? Anh tin chắc, bởi vì 

anh đã tìm thấy em. Chúc mừng sinh nhật cô bạn gái tuyệt vời nhất trên thế giới) 

8. Sending you beautiful wishes that are as beautiful and sweet as flowers, for that you will 

always be here for me till the end of the world. Happy birthday to you! (Gửi đến em 

những lời chúc tốt đẹp nhất, ngọt ngào như những bông hoa này, vì em đã cùng anh đi 

đến tận cùng thế giới. Chúc em sinh nhật hạnh phúc!) 

9. I wish you are always young, beautiful, lucky, and have a lot of success in your life. 

Happy birthday to you. (Anh mong em luôn tươi trẻ, xinh đẹp, may mắn và gặt hái được 

nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc mừng sinh nhật em) 

10. I will never get tired of giving you surprises especially on your birthday. Thank you for 

the love and understanding. I am always praying for your good health and success. Happy 

Birthday my love! Looking forward to more years together. I love you! (Anh sẽ chẳng 

bao giờ chán việc đem đến cho em những bất ngờ vào ngày sinh nhật. Cảm ơn em đã yêu 

và hiểu anh. Anh luôn mong em mạnh khỏe và thành công. Chúc mừng sinh nhật tình yêu 

của anh. Cầu mong chúng ta sẽ mãi như thế này. Anh yêu em!) 

11. Wishing you a birthday far from home but still happy. Try to see the future. (Chúc em 

một sinh nhật xa nhà nhưng vẫn hạnh phúc. Hãy cố gắng hướng tới tương lai) 

12. Every candle on your cake is another year I’ve been lucky to know you, girl! Happy 

Birthday to a wonderful honey. (Mỗi một ngọn nến trên chiếc bánh của em là một năm 

anh được may mắn khi biết em! Chúc mừng sinh nhật em, người yêu tuyệt vời) 

13. Life is short, smile while you still have teeth. Happy Birthday to you! (Chúc mừng sinh 

nhật em. Đời ngắn ngủi lắm, còn răng thì cứ tranh thủ cười nha) 

14. Happy birthday my dear! I Love You, more than chocolate (Chúc mừng sinh nhật em! 

Yêu em hơn cả Chocolate. Thật đấy!) 

15. I hope that you have the greatest birthday ever from the moment you open your eyes in 

the morning until they close late at night. (Anh ước Em có được một ngày sinh nhật tuyệt 

vời, từ lúc mắt Em chạm đến tia nắng ngày mới đến khi chúng khép lại) 



Lời chúc mừng sinh nhật cho người yêu con gái, bạn gái hay nhất 

 

Lời chúc mừng sinh nhật cho người yêu con gái, bạn gái hay nhất 

1. Chúc mừng sinh nhật người yêu nhất và ngoan hiền dịu ngọt nhất của tôi. Cuộc sống 

buồn tẻ biết bao nếu vắng em. 

2. Cảm ơn em! Người mang cho anh niềm vui trong cuộc sống và hứng khởi trong công 

việc. Sinh nhật em Anh chúc em luôn xinh tươi, yêu đời, thành công trong cuộc sống. 

Anh sẽ luôn bên em! 

3. Cún con của anh. Hôm nay là sinh nhật em và ngày này sang năm cũng là sinh nhật em 

và các năm sau nữa cũng là ngày sinh nhật em... Anh mong những điều tốt lành đến với 

em hàng ngày và hãy để anh được hàng ngày trong suốt cuộc đời này anh mong được yêu 

thương che chở và mang lại hạnh phúc cho em. Yêu em nhiều lắm lắm. 

4. Thương nghĩ về em/anh trong ngày sinh nhật và anh/em chúc mọi thứ luôn mang đến 

hạnh phúc cho em/anh vào ngày hôm nay và mãi mãi. Anh sẽ không chúc em điều gì cả 

vì em xứng đáng được hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. 

5. Gửi trọn toàn bộ tình yêu, thân xác (trừ những chỗ cấm) này đến anh/em nhân ngày sinh 

nhật. 

6. Ngày sinh nhật em, anh chúc em luôn khỏe mạnh, tươi trẻ và công tác tốt, mãi mãi là tình 

yêu vĩ đại nhất của đời anh. 

7. Tặng phẩm này riêng nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng mà kỉ niệm ở đây là anh/em gửi 

cho anh/em với tất cả những tình cảm tha thiết nhất. Sinh nhật vui vẻ. 



8. Chúc cho những tháng ngày bên em luôn tràn đầy nắng ấm, đôi khi mưa đến xoa dịu mát 

tâm hồn! Cho vơi đi bao nhọc nhằn của những ngày loang lổ trên đường về nắng gió 

chẳng làm hao mòn, quật ngã em! 

9. Cho những ngày xuân sang có gió heo may thở lên mái tóc, tóc xanh êm đềm cho tan 

chảy ánh mắt ai… Cho những ngày nắng hạ hôn lên đôi môi xinh, má nắng ửng hồng 

duyên thầm in dấu… Cho thu sang ánh mắt em mơ màng, lá thu cũng chẳng đẹp bằng đôi 

mắt thơ trong! Đông trôi qua bàn tay em vẫn ấm, bước chân nhẹ nhàng du từng gót hài 

mơ…Nụ cười em xua tan cái gió lạnh đêm hè… nụ cười tan chảy bao trái tim si tình lạc 

lối…! Chúc em thêm tuổi mới vẫn mãi là em trong màu áo mới! Ta chào em! 

10. Sinh nhật năm nay năm sau, 10 năm sau hai mươi năm sau 50, 100 năm sau chúng ta vẫn 

đốt những ngọn nến lung linh này nhé… 

11. Cám ơn cái ngày anh/em cất tiếng khóc oe oe chào đời, nếu không có ngày ấy, anh/em 

biết gửi trái tim này cho ai? 

12. Vào ngày này xxx năm trước 1 con quỷ đã ra đời, và chúa phái thiên sứ là em xuống để 

giúp cho ác quỷ ấy biết thế nào là tình yêu. Đó là lý do em ở bên anh hôm nay. 

13. Chúc em tuổi mới ngày càng xinh đẹp “dã man”, thông minh “khủng khiếp”, nhưng đừng 

bao giờ rời xa anh nhé. 

14. Em có thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đang mỉm cười chúc mừng sinh nhật em 

không? 

15. Chúc tình yêu của em một ngày tràn ngập những quà tặng, những lời chúc, nhưng nụ hôn 

thì chỉ nhận được một cái thôi nhé. Và đó là của em. Chụt chụt. 

16. Và ngày đó em sinh ra đời, cùng ngàn vì sao lung linh tỏa sáng… Cho đến bây giờ ngôi 

sao mang tên em vẫn luôn tỏa sáng, nhất là trong lòng anh. 

17. Nhân ngày sinh nhật em, anh xin tặng em món quà sinh nhật quý giá nhất của anh, đó 

chính là… cuộc đời anh. Em nhận đi! 

18. Sinh nhật này tuy em không ở bên anh nhưng đêm qua em đã bí mật nhét trái tim vào 

trong lồng ngực anh rồi, anh có thấy tim mình hôm nay đập mạnh hơn không? 

19. Gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất, ngọt ngào như những bông hoa này, vì em đã 

cùng anh đi đến tận cùng thế giới. Chúc sinh nhật hạnh phúc. 

20. Chúc mừng sinh nhật người yêu nhất và ngoan hiền dịu ngọt nhất của tôi. Cuộc sống 

buồn tẻ biết bao nếu vắng em. 

21. Cảm ơn em! Người mang cho anh niềm vui trong cuộc sống và hứng khởi trong công 

việc. Sinh nhật em Anh chúc em luôn xinh tươi, yêu đời, thành công trong cuộc sống. 

Anh sẽ luôn bên em! 

22. Chúc em, một nửa của đời anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi có anh luôn bên cạnh. Dù 

em đi tới đâu anh vẫn theo từng bước chân em. Anh chỉ mong được theo em trên đoạn 

đường còn lại để có thể dìu em khi em ngã, hạnh phục khi được thấy em cười, và bên 

cạnh em khi em cô đơn nhất, với anh như thế là đủ. Mãi yêu em 

23. Những lời nói hành động của bạn đã ở tận sâu trong trái tim của mình. Những kỉ niệm 

ngọt ngào và ấm áp đã từng cảm nhận qua. Mình hy vọng những kỉ niệm đó sẽ còn đọng 

mãi. Hơn thế nữa mình mong muốn sẽ còn được dự nhiều lần sinh nhật của bạn như thế 

này. Trong con mắt của mình thì bạn là con người hoàn hảo nhất. Chúc mừng sinh nhật ! 

“Happy birthday to my love”. 

24. Cuộc đời sẽ thú vị hơn khi có những bất ngờ, và anh đến bên em cũng là một món quà 

bất ngờ mà thượng đế dành cho em, chúng mình sẽ cùng nhau làm cho cuộc sống trở nên 

vui và ý nghĩa hơn anh nhé, em yêu anh! 



Lời chúc mừng sinh nhật cho người yêu con trai, bạn trai hay nhất 

 

Lời chúc mừng sinh nhật cho người yêu con trai, bạn trai hay nhất 

1. Anh yêu! Sinh nhật anh em chúc anh gặt hái được nhiều thành công. Mong anh mãi yêu 

em như ngày đầu và luôn ở bên em. 

2. Chúc mừng sinh nhật anh, sang tuổi mới, thành công mới, nhiều niềm vui mới, nhiều 

thắng lợi mới, và nếu có thể cả người yêu mới nữa nhé. Yêu em đây nè… 

3. Bạn trai à, người con trai tôi dành tình cảm suốt 7 năm qua, người tôi cùng đón sinh nhật 

tròn 7 năm qua, chúc anh sinh nhật vui vẻ, hi vọng năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa 

em cũng sẽ là người đón sinh nhật cùng anh nhé. 

4. Sinh nhật này tuy em không ở bên anh nhưng đêm qua em đã bí mật nhét trái tim vào 

trong lồng ngực anh rồi, anh có thấy tim mình hôm nay đập mạnh hơn không? 

5. Những ngày vừa qua anh có biết em chờ đợi điều gì nhất không? Đó là chờ đến ngày sinh 

nhật của anh để nói rằng, Em yêu Anh nhiều lắm! Chúc anh sinh nhật vui vẻ! 

6. Anh à! anh có biết trên thế giới này điều gì là quan trọng nhất không? Nếu anh không biết 

thì để em chỉ cho anh biết nhé. Điều quan trọng nhất của mỗi người đó là hạnh phúc, 

chúc anh sinh nhật vui vẻ, em hi vọng em sẽ là người mang lại hạnh phúc cho anh và 

cuộc đời của anh. 

7. Anh à! hôm nay là một ngày thật đặc biệt, em chúc anh sinh nhật vui vẻ, hi vọng em và 

anh sẽ mãi mãi bên nhau, cùng nhau bước qua mọi sóng gió của cuộc đời. 

8. Happy Birthday To You…Happy Birthday người yêu của em, chúc anh sinh nhật vui vẻ, 

và sẽ nhận được nhiều lời chúc sinh nhật ngọt ngào. 



9. Tình yêu không làm em hạnh phúc, nhưng yêu anh thì làm em hạnh phúc. Chúc mừng 

sinh nhật tình yêu của em. 

10. Hôm nay là sinh nhật anh, em chẳng biết tặng anh món quà gì cho ý nghĩa nữa. Và em 

xin tặng em cho anh nè. 

11. Hãy luôn giữ nét baby và giọng cười trời cho của anh nha. Đừng thay đổi hình tượng của 

em nha anh, một anh chàng baby đáng… đánh đòn. 

12. 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 anh, em trân trọng thông báo xóa nợ tháng rồi của anh và 

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

13. Mừng sinh nhật Anh, ước Anh là con suối mát trong những ngày nắng gắt, để Em… rửa 

chân cho mát. 

14. Chúc mừng sinh nhật Anh yêu dấu. Chúc Anh nơi xa luôn hạnh phúc, vui vẻ. Nhớ giữ gìn 

sức khỏe cẩn thận. Em sẽ chờ ngày Anh về. 

Qua bài viết trên đây, Như tình yêu của mẹ đã chia sẻ đến bạn những lời chúc mừng sinh nhật 

người yêu với nhiều sắc thái, từ ngọt ngào, lãng mạn đến hài hước, độc đáo. Hy vọng rằng với 

những gợi ý của chúng tôi, hai bạn sẽ cùng nhau trải qua ngày sinh nhật thật vui vẻ và nhiều ý 

nghĩa. 

Bài viết liên quan: 

• chúc mừng sinh nhật em trai 

• chúc mừng sinh nhật em gái 

• chúc mừng sinh nhật chị 

https://vinpro.store/tag/chuc-mung-sinh-nhat/
https://vinpro.store/chuc-mung-sinh-nhat-em-trai/
https://vinpro.store/chuc-mung-sinh-nhat-em-gai/
https://vinpro.store/chuc-mung-sinh-nhat-chi/

