99+ lời chúc mừng sinh nhật bạn gái hay, ý nghĩa
Tặng quà được cho là một nghệ thuật sống. Giá trị vật chất của món quà đó không ý nghĩa bằng
việc bạn đã nghĩ đến người được tặng và muốn thể hiện sự quan tâm nhiệt tình cho người đó biết.
Nhưng tặng quà cũng phải luôn đi kèm với thiệp chúc mừng, nhưng làm sao để thể hiện những
tình cảm, tâm tư trong khi bạn là người không giỏi viết những lời ngôn tình thì những lời chúc
sinh nhật bạn gái dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó và bạn có thể sử dụng chúng để chúc
mừng sinh nhật tới bạn gái của mình nhé.

Lời chúc mừng sinh nhật bạn gái hay nhất

Lời chúc mừng sinh nhật bạn gái hay nhất
1. “Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày sinh nhật người con gái anh yêu. Chúc em yêu luôn
tươi trẻ, khỏe mạnh, cầu mong những gì may mắn nhất, tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất
đến cô gái lương thiện của anh. Happy Birthday to my love”.
2. “Anh biết hôm nay là một ngày đặc với em, với người con gái anh yêu. Anh muốn hôm
nay sẽ trở nên đặc biệt hơn với em. Mừng sinh nhật em yêu, chúc em yêu thêm tuổi mới
thêm nhiều yêu thương, luôn vui vẻ và thật hạnh phúc. Hãy luôn yêu anh nhiều như vậy
nhé. cô gái bé nhỏ của anh”.

3. “Tình yêu của đời anh. Em là một cô gái rất đặc biệt. Anh luôn thầm cảm ơn vì em đã
đến bên cạnh anh. Ngày hôm nay anh chúc em mọi điều an lành, thật nhiều sức khỏe, thật
nhiều niềm vui. Anh luôn hy vọng mình sẽ luôn cùng nhau đón nhiều sinh nhật như thế
này. Mừng sinh nhật em”
4. “Em yêu. Sinh nhật em, anh chúc em thật nhiều thành công, thật nhiều sức khỏe, thật
nhiều may mắn. Mong rằng em sẽ mãi yêu anh như ngày đầu và mãi về sau”
5. “Hôm nay là ngày sinh nhật của em. Nhưng anh lại chỉ mong muốn rằng, sinh nhật năm
nay, năm sau và nhiều năm về nữa. Anh mãi là người cùng em thổi nến và cắt bánh kem.
chúc em sinh nhật thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Mãi yêu em”.
6. “Hôm nay là sinh nhật em, người con gái quan trọng trong trái tim anh. Anh chúc em thật
nhiều hạnh phúc, thật vui vẻ, thật may mắn, thật bình anh. Hãy luôn đồng hành cùng anh
em nhé. Yêu em”.
7. “Happy Birthday to my love. chúc em sinh nhật thật ấm áp, đầy yêu thương, đầy tiếng
cười. Thêm tuổi mới thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều niềm vui em nhé”.
8. “Trong lúc này, anh đang nhớ về em, nhớ về em rất nhiều. Anh mong rằng, sinh nhật năm
nay và sinh nhật của mọi năm tới, mọi điều tốt đẹp nhất, may mắn nhất sẽ đến với em –
cô gái anh yêu rất nhiều”.
9. “Vì anh luôn yêu em, yêu em rất nhiều. Sinh nhật năm nay, chúc cô gái bé bỏng của anh
đầy ấm áp, đầy yêu thương và đầy tiếng cười. Sinh nhật em thật vui và thật hạnh phúc
nhé cô gái anh yêu”.
10. “Hãy để những lời chúc tốt đẹp nhất của anh luôn bên cạnh em trong ngày sinh nhật của
năm nay và nhiều năm về sau. Anh hy vọng, em luôn thật mạnh khỏe, thật vui vẻ, thật
rực rỡ, thật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ em nhé”.
11. “Ngày sinh nhật của em, anh gửi đến em ngàn lời chúc tốt đẹp nhất. Ngọt ngào như
những bông hoa anh gửi đến em. Mong rằng, cô gái của anh luôn tươi trẻ, đầy sức sống
như bông hồng kia. cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh. chúc em sinh nhật thật vui vẻ”.
12. “Mừng sinh nhật em yêu, chúc cho cô gái – một nửa thế giới của anh luôn mạnh khỏe,
luôn hạnh phúc. Anh sẽ luôn bên cạnh em, dù em đi tới đâu. Hãy yên tâm rằng: anh sẽ
cùng em đi qua mọi chặng đường, cùng em hạnh phúc, cùng em vui buồn. Yêu em rất
nhiều, cô gái bé nhỏ”.
13. “Ngày sinh nhật của em, anh muốn cùng em lưu giữ thật nhiều kỷ niệm, thật nhiều niềm
vui, thật nhiều hạnh phúc. chúc cho cô gái của anh luôn tràn đầy sức khỏe, tình yêu, hạnh
phúc và thành công”.
14. “Sinh nhật em năm nay, dù anh không thể bên cạnh em, cùng em thổi nến và cắt bánh
sinh nhật. Nhưng em hãy nhớ rằng: anh luôn yêu em và luôn đồng hành cùng em. Sinh
nhật năm sau, chúng ta sẽ cùng nhau thổi nến, cắt bánh, cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm
tình yêu ngọt ngào. Mãi yêu em”.
15. “Em yêu, sinh nhật em anh chúc em luôn vui tươi, tràn đầy sức sức khỏe và niềm vui.
Hãy mãi là cô gái tốt bụng, đáng yêu hay bướng bỉnh của anh em nhé. Yêu em rất nhiều”.

Lời chúc mừng sinh nhật bạn gái ý nghĩa

Lời chúc mừng sinh nhật bạn gái hay nhất
1. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, không chỉ đối với em là còn là với cả thế giới – Ngày
kỉ niệm sự ra đời của một ngôi sao vui vẻ và đáng yêu nhất cơ mà.
2. Em biết không, trái đất đang ngừng xoay 1 giây để chúc mừng sinh nhật em đó.
3. 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…
4. Anh sẽ không chúc em gì cả vì em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất! Love
You!
5. Nếu không có ngày này thì có lẽ anh cũng không có được em. Happy birthday to mylove!
6. Cám ơn Thượng Đế đã “thả” em xuống trái đất vào ngày này 20 năm trước, nếu không
thì nụ hôn này biết gửi tặng ai đây.
7. Giống như những quả táo đỏ mọng trên cây là những nụ cười thật sâu của em, em là
người khiến thế giới của anh trở nên trọn vẹn. Chúc mừng sinh nhật em yêu!
8. Nếu anh chết hôm nay, thế giới sẽ không mất quá nhiều. Nhưng nếu em không được sinh
ra, cuộc sống của anh sẽ không trọn vẹn như bây giờ. Chúc mừng sinh nhật tình yêu của
anh!
9. Nếu em chưa bao giờ được sinh ra, thế giới sẽ bị cướp đi một kho báu vĩ đại. Anh hy
vọng anh là kho báu mà em đang tìm kiếm. Chúc mừng sinh nhật!
10. Đối với anh, mỗi ngày trôi qua có em bên cạnh đều vô cùng quý giá, nhưng riêng ngày
hôm nay là đặc biệt hơn hẳn. Bởi lẽ, ngày này của 20 năm trước chính là ngày mà định

mệnh đã sắp đặt cho một ngôi sao lấp lánh như em bước đến và soi sáng cuộc đời anh.
Chúc em những điều tuyệt vời nhất!

Lời chúc mừng sinh nhật bạn gái đang tán tỉnh
Gợi ý xem thêm:
•
•
•

câu chúc mừng sinh nhật bố
chúc mừng sinh nhật mẹ
chúc mừng sinh nhật anh trai

Lời chúc mừng sinh nhật bạn gái đang tán tỉnh
1. Sinh nhật em năm nay, dù anh không thể bên cạnh em, cùng em thổi nến và cắt bánh sinh
nhật. Nhưng em hãy nhớ rằng: anh luôn yêu em và luôn đồng hành cùng em. Hy vọng
rằng sinh nhật năm sau và cả những năm tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau thổi nến, cắt
bánh, cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm tình yêu ngọt ngào. Mãi yêu em!
2. Mừng sinh nhật em, anh chỉ chúc em được nhiều sức khỏe thôi. Còn về hạnh phúc và
niềm vui, anh mong rằng chính mình sẽ là người mang những điều đó đến với em. Yêu
em nhiều!
3. Tận sâu trong trái tim của anh luôn có hình bóng của em. Chúc em sinh nhật vui vẻ! Yêu
em!

4. Chúc mừng sinh nhật em, 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. Vì vẫn luôn có một người
luôn đứng đó đợi em!
5. Có lẽ ngày hôm nay em đã nhận đủ những lời chúc, những món quà sinh nhật có ý nghĩa
rồi. Nhưng còn lời chúc của anh, đến giờ anh mới chúc, vì anh muốn cho dù có bao nhiêu
người đi qua cuộc đời em đi nữa, thì anh vẫn sẽ luôn là người cuối cùng đứng lại bên
cạnh em. Chúc em yêu của anh sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên anh và mình sẽ mơ về
một tương lai tốt đẹp nhất em nhé.
6. 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.
7. Anh chỉ cho phép em được đón sinh nhật bên những người khác thêm năm nay nữa thôi
nhé. Vì bắt đầu từ năm sau, em chắc chắn sẽ thuộc về anh. Chúc em những điều tốt đẹp
nhất!
8. Ngày sinh nhật của em, anh muốn dành tặng em món quà quý giá nhất của mình, chính là
toàn bộ tình cảm và trái tim chân thành của anh. Mong em hãy đón nhận nó nhé!
9. Cô gái à, em có biết em là người quan trọng như thế nào đối với cuộc đời anh không?
Sinh nhật em, anh chúc em hạnh phúc và anh sẽ là người mang hạnh phúc đó đến cho em.
10. 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 ở đây và chờ đợi em!

Những lời chúc mừng sinh nhật bạn gái mới yêu

Những lời chúc mừng sinh nhật bạn gái mới yêu

1. Nhân dịp sinh nhật lần thứ… của em, chúc em luôn tươi khỏe, trẻ đẹp. Cầu mong những
gì may mắn nhất, tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất sẽ đến với em trong tuổi mới.
2. Mừng sinh nhật em, anh chỉ chúc em được nhiều sức khỏe thôi. Còn về hạnh phúc và
niềm vui, anh mong rằng chính mình sẽ là người mang những điều đó đến với em. Yêu
em nhiều!
3. Xin chúc mừng sinh nhật của một trong những công dân xinh đẹp, mỹ miều, kiêu sa yêu
kiều nhất trên quả đất này… Đó chính là em!
4. Trước khi yêu em anh cứ tưởng cuộc sống này thật vô vị. Kể từ khi em đến bên anh,
bước vào trái tim anh, em đã cho anh biết thế nào là niềm vui, là hạnh phúc. Cảm ơn
thượng đế đã mang em đến bên anh, sinh nhật em anh xin gửi đến em ngàn lời chúc tốt
đẹp nhất. Chúng mình sẽ mãi nắm chặt tay nhau em nhé!
5. Chúc mừng sinh nhật em, 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 anh đi nè!
6. Chúc em yêu sinh nhật vui vẻ, anh thật ngốc khi trước ngày sinh nhật em anh chẳng thể
nghĩ được món quà nào để tặng em. Cuối cùng em quyết định tặng em trái tim anh, ánh
mắt và nụ cười anh… anh tặng em tình yêu sâu đậm nhất. Chúc em mạnh khỏe, ngày
càng xinh đẹp, đáng yêu hơn nữa, chúc em thành công trong cuộc sống. Chúc mừng sinh
nhật em yêu.
7. Có lẽ ngày hôm nay em đã nhận đủ những lời chúc, những món quà sinh nhật có ý nghĩa
rồi. Nhưng còn lời chúc của anh, đến giờ anh mới chúc, anh sợ chúc sớm quá em sẽ quên.
Chúc em yêu của anh sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên anh và mình sẽ mơ về một tương
lai tốt đẹp nhất em nhé. Anh sẽ hát tặng anh bài hát "Chúc mừng sinh nhật", lời bài hát
chính là lời anh muốn nói. happy birthday to my love!
8. Cho dù cả thế giới có quay mặt với em thì em hãy cứ tin luôn có anh bên cạnh luôn quan
tâm, chăm sóc em. Ngày sinh nhật của em mình hãy cùng lưu lại những hình ảnh đẹp
nhất em nhé, để sau này dẫu có muôn vàn những khó khăn, vất vả nhưng mỗi lần xem lại
những bức hình mặt em lấm lem vì dính bánh kem chúng ta sẽ mỉm cười vì hạnh phúc
em nhé. Em Yêu sinh nhật vui vẻ.
9. 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…!
10. 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.
11. Em biết không, trái đất đang ngừng xoay 1 giây để chúc mừng sinh nhật em đó.
12. 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.
13. 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
<3
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. Cám ơn Thượng Đế đã "thả" em xuống trái đất này , nếu không thì nụ hôn này anh biết
gửi tặng ai đây…Chúc mừng sinh nhật em yêu
18. 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 em – người đang đọc nó. Chúc em sinh nhật hạnh
phúc và tràn đầy tiếng cười!

Lời chúc mừng sinh nhật bạn gái hay nhất mọi thời đại

Lời chúc mừng sinh nhật bạn gái hay nhất mọi thời đại
1. “Happy birthday, my love! Em là một người bình thường với thế giới nhưng cả thế giới
của anh là em… Gửi tới em những nụ hôn ngọt ngào nhất. Chúc em luôn cười thật tươi
và đừng quên nắm chặt tay anh nhé!”
2. “Em yêu! Món quà này riêng nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng kỉ niệm ở đây và nó được
gói từ những gì thiết tha nhất từ anh. Anh yêu em!”
3. “Anh không quan tâm sinh nhật năm trước em nắm tay ai, sinh nhật năm nay tay anh ở
đây và anh muốn 5, 10 và nhiều năm sau này tay em không được nằm trong bàn tay của
một ai khác. Chúc mừng cô gái của anh!”
4. “Anh biết gửi trái tim mình cho ai nếu ngày đó mẹ chẳng sinh em. Chúc mừng sinh nhật
em yêu, chúc em nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống”

5. “Nụ cười của em là đường cong tuyệt vời nhất, cuộc sống của anh có gồ ghề, có nhọc
nhằn chỉ cần nghe tiếng em cười là mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Vì thế, hãy cười thật
nhiều nha em! Tuổi mới rồi nhưng em chẳng cần lớn đâu!”
6. “Sinh nhật này anh chẳng bên em nhưng lần trước gặp nhau anh đã bí mật nhét trái tim
vào lồng ngực em rồi. Em không thấy tim mình đập nhanh hơn sao?”
7. “Cứ qua mỗi bữa tiệc sinh nhật, anh lại thấy yêu em thêm nhiều chút! Chúc mừng tuổi
mới, cô gái của anh!”
8. “Cuộc đời anh vốn dĩ bình lặng, tại em đến mà khuấy động tất cả. Em thêm tuổi và bớt
quậy lại giúp anh nhé! Thương em của anh!”
9. “Sinh nhật năm nay, anh chúc em mãi như ngày xưa. Chúc em tuổi mới ngày càng xinh
đẹp “dã man”, thông minh “khủng khiếp”, nhưng đừng bao giờ rời xa anh nhé”.
10. “Chúc em tuổi mới ăn khỏe, ngủ khỏe và yêu anh cũng cực khỏe. Ước gì anh được hôn
em một miếng bây giờ baby à!”
11. “Sinh nhật em, anh chỉ chúc em được nhiều sức khỏe. Còn về hạnh phúc và niềm vui, anh
mong rằng chính mình sẽ là người mang những điều đó đến với em. Yêu em nhiều!”
12. “Anh thường ngốc nghếch khi đứng trước em đến nỗi chẳng thể nghĩ được món quà nào
để tặng em cả. Cuối cùng anh quyết định tặng em trái tim anh, ánh mắt và nụ cười anh…
anh tặng em tình yêu sâu đậm nhất. Chúc em mạnh khỏe, ngày càng xinh đẹp, đáng yêu
hơn nữa, chúc em thành công trong cuộc sống. Chúc mừng sinh nhật em yêu.”
13. “Em đã nhận đủ lời chúc chưa? Em có mong chờ câu gì từ anh không? Anh sợ em quên
nên tận giờ mới gửi mess này. Chúc em nhiều niềm vui và ngày càng đáng yêu hơn nhé!
Anh luôn muốn bên em chăm sóc và quan tâm em từng chút một. Happy birthday to my
love”
14. “Em sang tuổi mới rồi, anh không chúc em lớn đâu vì Người lớn quá sẽ vụt khỏi tay anh
mất. Em hãy cứ mạnh dạn theo đuổi ước mơ, mạnh dạn trên con đường đã chọn; đừng
bao giờ lo sợ cô đơn vì anh luôn ở đây với em. Happy birthday!”
15. “Hãy để những lời chúc của anh bên em suốt cuộc đời này được chứ! Chúc em mạnh
khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui và đặc biệt phải xinh đẹp, thực sự rực rỡ nhé. Sinh nhật
vui vẻ nhé cô gái của anh!”
16. “Sinh nhật em là một ngày đặc biệt với cả anh! Anh đã chẳng được ở bên em những sinh
nhật trước đó nhưng những năm sau này em chẳng thoát được đâu! Cô gái bé nhỏ của
anh, hãy luôn yêu anh nhiều như vậy nhé!”

Lời chúc mừng sinh nhật bạn gái trong bữa tiệc

Lời chúc mừng sinh nhật bạn gái trong bữa tiệc
1. “Em yêu, em là điều đẹp nhất từng xảy ra với anh. Chúc mừng sinh nhật em!”
2. “Sinh nhật của em rất đặc biệt với anh. Đây là cơ hội hoàn hảo để anh nói với em rằng
anh hạnh phúc như thế nào khi có em trong đời. Chúc mừng sinh nhật em!”
3. “Em yêu, cảm ơn vì tất cả, anh gửi cho em tất cả tình yêu trên thế giới vào ngày sinh nhật
em. Anh yêu em và chúc mừng sinh nhật em!”
4. “Chúc mừng sinh nhật cho cô gái ngọt ngào nhất mang đến những điều tốt đẹp nhất trong
tôi. Anh yêu em, tình yêu của anh.”
5. "Duyên dáng, chu đáo, nhân ái và ngọt ngào là tất cả những gì anh mô tả về em. Chúc
mừng sinh nhật em!"
6. “Chúc mừng sinh nhật em yêu! Tại đây, chúc em có một lễ kỷ niệm sinh nhật điên rồ và
vui nhộn với nhiều điều bất ngờ tuyệt vời phía trước.”
7. “Anh muốn chúc em một sinh nhật thật hạnh phúc. Anh ước rằng mỗi ngày trong cuộc
sống của chúng ta sẽ là một lễ kỷ niệm lớn, như ngày hôm nay. Anh yêu em.”

Lời chúc mừng sinh nhật bạn gái bằng tiếng Anh

Lời chúc mừng sinh nhật bạn gái bằng tiếng Anh
1. "Babe, as you celebrate your special day today, please always bear in mind that I can
never breathe without your love. Thank you for blessing me with your love and making
me the happiest woman in the entire universe. Happy birthday, my love." Tạm dịch: “Em
yêu, khi em kỷ niệm ngày đặc biệt của mình hôm nay, xin hãy luôn nhớ rằng anh không
bao giờ có thể thở mà không có tình yêu của em. Cảm ơn em đã ban phước cho tôi với
tình yêu của em Chúc mừng sinh nhật tình yêu của tôi.”
2. "Your heart is where I belong, and my heart is where you belong, which is why I know
we will never be torn apart. I love you so much, baby. Happy birthday." Tạm dịch: “Trái
tim của bạn là nơi tôi thuộc về, và trái tim tôi là nơi bạn thuộc về, đó là lý do tại sao tôi
biết chúng ta sẽ không bao giờ bị xé tan. Anh yêu em nhiều lắm bé yêu. Chúc mừng sinh
nhật.”
3. "Your warm and comforting arms are the only place in the whole wide world where I
want to spend all the days of my life. Happy birthday, sweetheart." Tạm dịch: “Vòng tay
ấm áp và thoải mái của bạn là nơi duy nhất trong toàn bộ thế giới rộng lớn nơi tôi muốn
dành tất cả những ngày của cuộc đời mình. Chúc mừng sinh nhật, em yêu.”
4. "My dear, there’s absolutely nothing in this world I wouldn’t do to ensure that a smile
brightens your face. Babe, I love you with every single fiber of my entire being. Please
never forget that. Happy birthday." Tạm dịch: “Em ơi, trên thế giới này, tôi hoàn toàn
không có gì để đảm bảo rằng một nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt em. Em yêu, anh yêu

em với từng sợi nhỏ trong toàn bộ con người anh. Xin đừng bao giờ quên điều đó. Chúc
mừng sinh nhật.”
5. "I am so glad that you are the one that my heart loves unconditionally. You will forever
mean the world to me because you are my life and paradise. Happy birthday." Tạm dịch:
“Tôi rất vui vì em là người mà trái tim tôi yêu vô điều kiện. em sẽ mãi mãi có nghĩa là thế
giới đối với tôi bởi vì em là cuộc sống và thiên đường của tôi. Chúc mừng sinh nhật.”
Sinh nhật là những dịp để các chàng thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho bạn gái của mình. Vì
vậy, bên cạnh những món quà tặng bạn gái mới quen, không thể thiếu những lời chúc sinh nhật
bạn gái hay nhất. Hy vọng với những lời chúc mừng sinh nhật bạn gái được tuyển chọn trên đây
sẽ giúp hai bạn có những phút giây ngọt ngào bên nhau nhé!
Bài viết liên quan:
•
•
•

Những lời chúc mừng sinh nhật bạn trai
Lời chúc mừng sinh nhật người yêu
chúc mừng sinh nhật crush

